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Utgivers forord

Høsten 2007 gjennomførte Civita en undersøkelse om unge menneskers 
kunnskap om og holdninger til kommunismen og nazismen. Undersø-
kelsen avdekket store forskjeller i hva ungdom vet om disse ideologiene 
og følgene av dem. Nazismens forbrytelser viste seg å være langt mer 
kjent enn forbrytelsene som er begått i kommunistiske regimer. Nesten 
alle kjente til Auschwitz, mens et stort flertall ikke kjente til Gulag-lei-
rene i Sovjetunionen, kollektiviseringen under Stalin eller følgene av 
«Det store spranget» i Kina under Mao. Dette ga oss ideen til denne lille 
boken.

For Civita er det et mål å bidra til opplysning om betydningen av den 
liberale rettsstaten, demokrati og menneskerettigheter. Ideer har konse-
kvenser, og totalitære ideer er like ille – enten målet er det kommunis-
tiske klasseløse paradis eller nazistenes raserene tusenårsrike.

Denne utgaven av boken er oppdatert, blant annet med et kapittel om 
islamisme.

November 2020, Kristin Clemet, leder i Civita

Civita er en uavhengig liberal tankesmie. Vi gir våre forfattere stor frihet, 
og innholdet i våre publikasjoner står for forfatterens regning.
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Forord

Historiefaget er ganske enkelt en nedtegnelse av menneskehetens dår-
skap og forbrytelser, skrev den engelske historikeren Edward Gibbon på 
syttenhundretallet. Det er en uttalelse som er like aktuell i dag som for 
tre hundre år siden. Hadde Gibbon levd på nittenhundretallet ville han 
antageligvis ikke trodd sine egne øyne.

De verste forbrytelsene i menneskehetens historie ble begått i det forrige 
århundre, av drømmere og idealister. Det er ikke nødvendigvis slik at 
alle idealer og drømmer er gode eller positive. Idealisme betyr i grunnen 
bare at vi forfølger våre idealer, uavhengig av godt eller ondt. Ikke så sjel-
den er idealisme en form for fanatisme.

Nazistene drømte om et storgermansk tusenårsrike, men prisen var at de 
forsøkte å utrydde hele grener av menneskeslekten. Kommunistene ville 
skape et klasseløst samfunn uten religion og kapitalisme, men prisen var 
å avskaffe alt som var forbundet med fortiden, med vold og makt. Men 
de storslagne ideene om en ny verden møtte motstand i den virkelige 
verden. Teoriene lot seg ikke gjennomføre i praksis, både fordi samfunn-
ene ikke var modne for så store forandringer, men også fordi forskjellige 
mennesker i forskjellige kulturer og nasjoner ikke ville leve i terror og 
slaveri, på veien mot det noen tenkere og diktatorer hadde sett for seg 
som himmelriket på jorden. I stedet ville de leve livene sine i samsvar 
med de tradisjonene som de selv mente var riktige for dem. Denne mot-
standen ble slått ned med brutal makt og kostet over hundre millioner 
menneskeliv. Dette er historien om disse forbrytelsene og om forbrytel-
senes forbrytere.
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Totalitarisme – Storebror ser deg!

Makt er å slite menneskesinnene i småbiter og sette dem sammen 
igjen i nye mønstre som en selv bestemmer.

George Orwell: 1984

Gjennom den moderne verdenshistorien har en rekke regimer vært så 
undertrykkende, diktatoriske og brutale at de har blitt kalt totalitære 
regimer. Totalitarisme viser til den «totale» statsmakt. Begrepet ble 
først brukt av de italienske fascistene og diktatoren Benito Mussolini fra 
begynnelsen av 1920-tallet. Den totalitære staten skulle ifølge dem gi 
befolkningen svaret på alt i et samfunn. Denne lille boken skal gi en liten 
innføring i hva totalitarisme er, og gi noen eksempler på totalitære stater, 
med særlig vekt på de store kommunistiske diktaturene og Nazi-Tysk-
land. Hvilke kjennetegn har de totalitære systemene som setter dem i 
en særstilling blant diktaturer? Diktaturer finnes det nok av i verden, og 
alle diktaturer er ikke totalitære. Men alle totalitære stater er diktaturer.

I løpet av de siste hundre årene, eller der omkring, har godt over hundre 
millioner menneskeliv gått tapt i slike systemer. En viktig del av debatten 
om de totalitære systemene er hvor mange som ble drept i de forskjellige 
landene. Her finnes det store sprik og uklarheter. Antallet drepte i Kina 
kan for eksempel variere mellom 35 og 70 millioner mennesker. Det sier 
seg selv at det blir umulig å si noe sikkert om hva som er riktig. Tallene er 
uansett så høye at vi ikke klarer å forestille oss så mange drepte. Vi forstår 
hva det dreier seg om, enten det er 35 eller 70 millioner: Det er mange!

Vi skal også se at det er de ideologiene som har villet forandre mest som 
har skapt de største katastrofene i vår tid – merkelig nok. I denne boken 
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vil dere oppdage at historien om det totalitære Sovjet er viet større plass 
enn det totalitære Tyskland. Det betyr ikke at jeg har gjort noe forsøk 
på å nedtone alvoret og grusomhetene ved nazismen. Årsaken til denne 
prioriteringen er at undersøkelser har vist at norske ungdommer vet mye 
mindre om kommunismens forbrytelser enn om nazismens forbrytelser. 
Denne publikasjonen er derfor ment som et bidrag til å jevne ut denne 
ubalansen i kunnskapsnivået. 

En viktig forskjell på nazismen og kommunismen, er også at Nazi-Tysk-
land var aktivt i en begrenset tidsperiode, fra 1933 til 1945. Da Tyskland 
ble knust militært i 1945 hadde nazismen som system i realiteten gått 
over i historien. Vi har ikke sett noe som ligner Hitler-Tyskland senere, 
selv om det har eksistert nesten-fascistiske avleggere i land som Spania, 
Portugal og Hellas. Kommunismen, derimot, har eksistert i mer enn 90 
år. Diktaturer styrt av kommunistpartier finnes fremdeles, i land som 
Nord-Korea, Vietnam, Cuba og Kina.

Under den kalde krigen, som varte fra 1947 til Berlinmurens fall i 1989, 
delte Norge grensen i nord med det sovjetiske imperiet, der totalitaris-
men var en realitet. Mange levde i frykt for atomkrig mellom Sovjetuni-
onen og den vestlige verden. 

I dag er det totalitære noe fjernt og tilbakelagt for de fleste. Riktignok fin-
nes det fremdeles totalitarisme, for eksempel i Nord-Korea, men dette er 
et land langt borte fra oss, som mest av alt fremstår som sprøtt. Det ved-
kommer oss liksom ikke helt. I dag går flere rundt med bager prydet med 
kommunistsymboler, og t-skjorter med bilde av Che Guevara eller til og 
med Mao, uten å tenke så mye over de forbrytelsene som ligger bak disse 
symbolene. For eksempel at minst 35 millioner – antagelig langt flere – 
mennesker ble drept under Maos regjeringstid, og at han derfor var en av 
historiens verste politiske massemordere. Eller at Che Guevara personlig 
underskrev dødsdommer mot «fiender av revolusjonen». Han opprettet 
også arbeidsleiren Guanahacabibes i 1960, dit mange homofile ble sendt. 
Homofili var, inntil for få år siden, forbudt i det sosialistiske Cuba.

De klassiske eksemplene på totalitære lederskikkelser i det forrige århun-
dre, var Adolf Hitler og Josef Stalin. To eneveldige diktatorer som vi ikke 
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uten videre kan se likheten ved, siden de representerte to ideologier som 
vi kjenner som erkefiender fra historiebøkene. Men selv om totalitære 
regimer er forskjellige i form, har de også mange likheter, og det er disse 
fellestrekkene som har blitt omtalt som det totalitære. Ordet totalitær er 
utledet av at staten har total kontroll over sine borgere, fra vugge til grav. 
Det totalitære regimet krever blind lydighet av innbyggerne, også når det 
gjelder tanker og ideer, og de benytter seg av hjernevasking og ensretting 
for å få det til. I det totalitære regimet er det ingen forskjell på politikk og 
privatliv, og det finnes ingen ytringsfrihet.

Enkelte stater kan betegnes som post-totalitære. Det vil si at de tidligere 
har vært totalitære stater, men at systemet har myknet opp noe, slik at de 
totalitære strukturene ikke lenger er ugjennomtrengelige og absolutte. 
Eksempler på dette er Vietnam og Cuba, altså stater som i høyeste grad 
er autoritære, men ikke helt totalitære.

Charlie Chaplin som Hitler i filmen Diktatoren fra 1940. Filmen var en parodi på 
nazismen. 



Charlie Chaplin som Hitler i filmen Diktatoren fra 1940. Filmen var en parodi på 
nazismen. 
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Hva er totalitær?

Om menneskemaskiner og at alt er politikk

We are programmed just to do. Anything you want us to. We are 
the robots. 

Kraftwerk: The Robots

Det var Vladimir Iljitsj Lenin, den første kommunistiske diktator, som 
introduserte det totalitære systemet. Lenin mente at alt er politikk. Der-
for hadde borgerne plikt til å videreføre revolusjonen – også om natten 
– mens de sov. Ideen om det private mennesket med private drømmer og 
private ønsker, ikke minst troen på en gud, var noe sentimentalt tøv som 
adelen og borgerskapet hadde funnet opp for at folk ikke skulle gjøre 
opprør mot dem. Lenin var en kriger som tolket Darwins lære som den 
sterkestes rett. Da var det ikke rom for sentimentalitet.

Kommunister hadde lenge vært opptatt av filosofen John Locke, som 
mente at vi mennesker er som et tomt skall som fylles opp av alt det vi 
opplever rundt oss. Locke kalte det tabula rasa, det blanke ark: Alle ideer, 
verdier og følelser vi har, at vi er religiøse, liker romantiske bøker eller 
maleriene til Munch og Michelangelo, alt dette er bare produkter av det 
som skjer rundt oss. Mennesker er derfor formbare og kan gjøres om til 
hva som helst.

Lenin ville fylle opp mennesket med nye ideer og gjøre dem om til poli-
tiske revolusjonære supermennesker. Han satte i gang et storslagent 
sosialt eksperiment i Russland for å skape en helt ny mennesketype 
som var fri for gamle tiders tanker og ideer. Alt ved den gamle russiske 
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tradisjonen skulle jevnes med jorden, og en ny, fantastisk revolusjonær 
fremtid skulle skapes. For å skape en slik fremtid satte Lenin hele folket 
på skolebenken, og han gjorde det med vold.

I motsetning til Lenin, var ikke John Locke en diktator. Han var tvert 
imot opptatt av at mennesker skulle tenke kritisk. Han mente for eksem-
pel at vi ikke var avhengig av Gud for å kunne skjelne mellom rett og galt, 
og at hjernen vår var en finstemt maskin som kunne danne seg egne bil-
der av virkeligheten. Lenin tolket disse ideene helt motsatt: Den kritiske 
fornuft gjør oss bare forvirret; den frie vilje finnes ikke – fordi vi alltid 
blir påvirket av ting som er større enn oss selv, som penger, makt og Gud. 
Den totalitære diktator vil argumentere med at om den frie vilje virkelig 
hadde eksistert, så hadde alle vært lydige og enige i alt han foretok seg. 
At alle ikke er enige, er derfor et bevis på at den frie vilje ikke eksisterer. 

Lenin avlet også frem en slags styringsmodell for det nye sovjetiske sam-
funnet, under betegnelsen demokratisk sentralisme. I korte trekk inne-
bærer det at kommunistpartiet alltid taler på vegne av det egentlige 
folkets vilje. Partiet er for folket, folket er partiet, og folket kan derfor 
ikke motsi seg selv. Det er selvsagt en merkelig logikk for oss som bor i et 
demokrati der vi tenker ulikt om så mye. 

Det er lite som kan illustrere denne tenkemåten bedre enn teksten til det 
østtyske kommunistpartiets hymne, skrevet av Louis Fürnberg i 1950: 

Partiet, partiet, partiet har alltid rett!
Og, kamerater, det blir derfor slik:
Den som kjemper for det rette,
den har alltid rett.
Mot løgner og utbytteri.
Den som krenker livet,
er dum eller ond.
Den som forsvarer menneskeheten,
har alltid rett.
Så, fra Lenins ånd,
vokser, av Stalin sammensveiset,
partiet – partiet – partiet!



«Lenin levde, Lenin lever, Lenge leve Lenin!» Sovjetisk propagandaplakat fra tiden 
etter Lenins død. Årstall ukjent.
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Lenins ideer la veien åpen for å fremstille de som var kritiske til kommu-
nismen som fiender av folket, eller «folkefiender». Nettopp folkefiende-
begrepet er en fast gjenganger i autoritære samfunn der despoten mener 
å være folkets rettmessige og eneste naturlige stedfortreder. Å være en 
fiende av folket er ingen småsak, og straffen blir deretter. 

Som under Lenin har alle totalitære stater derfor vært så redde for uenig-
het og diskusjon at de har drept millioner for å slippe kritikk. Under den 
totalitære statsmakten er alt total ensretting; kun én versjon av virkelig-
heten er tillatt, og den skal hamres inn i befolkingen for alt det er verdt. 
Sannheten i en totalitær stat er sannhet med stor S, og som i George 
Orwells bok 1984, er det sannhetsministeriet som avgjør hva som er 
sant, ikke den enkelte borger. 

I den totalitære staten er du i statlig eie døgnet rundt, 365 dager i året, 
og til slutt blir menneskene så hjernevasket at svært mange ikke lenger 
er klar over hvordan verden ser ut utenfor sitt eget land. Et særpreg ved 
de totalitære statene er at borgerne nektes informasjon om hvordan den 
øvrige verden ser ut. De lever gjerne i den forestilling at de selv lever i et 
beskyttet paradis, som i Nord-Korea, og at de må unngå verden der ute 
for enhver pris, fordi den er en trussel.

Den totalitære statsmakten mener at det er til borgernes beste at de ikke 
får lov til å reise fritt. Det mest slående eksempelet på dette var Ber-
linmuren, som ble reist i 1961. Historisk sett har formålet med murer 
og festningsverk vært å holde fienden ute. Berlinmuren hadde et mot-
satt formål: Å stenge borgerne inne. Den som forsøkte å klatre over 
muren, til det frie Vest-Tyskland, ble i mange tilfeller skutt og drept av 
grensevaktene.

I kjernen av den totalitære stat finner vi det som den engelske forfatteren 
George Orwell kalte tankekontroll. Mens det autoritære regimet først og 
fremst er opptatt av å holde på makt gjennom å kontrollere borgernes 
gjerninger, er det totalitære regimet like opptatt av å kontrollere borger-
nes tanker. Å tenke «feil» er i seg selv en forbrytelse. Hvordan myndig-
hetene kan kontrollere folks tanker, er selvsagt ikke lett å forstå. Ingen 
kan gå inn i hodet på andre mennesker for å finne ut av hva de tenker. 
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Resultatet ble da også at utallige mennesker i totalitære regimer ble drept 
fordi myndighetene antok at de tenkte forbudte tanker, som for eksem-
pel å ha egne meninger om landets ledelse. I alle totalitære regimer har 
det blitt opprettet et hemmelig politi, som har hatt som oppgave å vite alt 
om alle og bruke alle midler, som spionasje, tortur, utpressing, avlytting 
og angiveri, for å tilegne seg denne kunnskapen. Under tortur vil mange 
knekke sammen og si det de tror vil få mishandlingen til å opphøre. 

Totalitære regimer gjør alt de kan for å forme folks tanker slik de måtte 
ønske det: Gjennom propaganda i skole og barnehage, TV, radio og avi-
ser. Over alt blir borgerne servert den samme, gjerne oppdiktede, his-
torien om landets fantastiske lederskap. Dette kalles indoktrinering. Det 
kan sammenlignes med at man forteller en løgn så mange ganger at den 
blir «sann». En slik «sannhet» er at Nord-Koreas leder Kim Jong-il – hvis 
man skal stole på nordkoreanske medier, og det skal man nok ikke – 
dunket inn fem hole in ones i sin aller første runde på golfbanen. Ingen 
kritiske røster slipper til.

Selv om de totalitære regimene har likhetstrekk seg imellom, er det 
også viktig å være klar over vesentlige forskjeller. Den svenske histori-
keren Peter Englund har en gang sagt at, skulle han velge mellom å leve 
i Nazi-Tyskland eller i Stalintiden i Sovjet, ville han valgt Nazi-Tyskland, 
fordi Hitlers regime var mer forutsigbart. Så lenge du ikke var jødisk, og 
du forholdt deg lydig under nazistiske lover, var du relativt trygg. Stalin 
var langt mer paranoid enn Hitler, og slo til mot både reelle og innbilte 
fiender. Ingen kunne være trygg for Stalins hemmelige politi (GRU), og 
etter hvert tok han også livet av de fleste av sine egne regjeringsmed-
lemmer og sentrale tillitsvalgte i kommunistpartiet. Mot slutten av den 
andre verdenskrig rablet det også for Hitler, da han sendte småbarn ut i 
krig for å slå tilbake den allierte offensiven mot Berlin, selv om alle for-
sto at Tyskland hadde tapt krigen. De totalitære systemene har hatt en 
tendens til å avle ledere som i våre øyne fremstår som mer eller mindre 
vanvittige. Vi skal se mange eksempler på dette senere.

Totalitære regimer er uten unntak strengt kollektivistiske. Det betyr 
at enkeltindividet ikke har en verdi i seg selv, uten at det knyttes opp 
mot storsamfunnet, som i et bikubesamfunn. I normale demokratier er 
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idealet at staten er til for enkeltmennesket. I det totalitære systemet skal 
individet blindt tjene staten. Et grotesk eksempel på dette er den omfat-
tende bruken av angiveri i totalitære stater. Det er ikke uvanlig at foreldre 
angir barna sine til det hemmelige politiet, eller at barn gjør det samme 
med foreldrene sine. Foreldrene kunne melde fra om at et av barna 
hadde hørt på ulovlig rockemusikk. Barn kunne melde fra om at forel-
drene hadde sagt noe stygt om myndighetene ved frokostbordet. Slikt 
kunne føre til både fengselsstraffer og dødsstraff, mens angiverne fikk 
medalje for å ha vist slik lojalitet til staten at de ville angi sin egen familie.

Her er vi kanskje ved totalitarismens essens, ved det som gjør den så spe-
siell: At lojaliteten til staten er så total at alt vi kjenner til av lojalitet blir 
snudd på hodet. Systemet er så tilstedeværende i menneskers liv at de til 
slutt føler større lojalitet til staten, en diktator eller en ideologi, enn til sin 
egen familie. I DDR regner man med at nær 200 000 personer var angi-
vere til det hemmelige politiet, Stasi. Svært mange familier var berørt av 
dette, og det spredte stor frykt i befolkningen. Angiveri har vært utbredt 
i alle totalitære stater. 

Noen totalitære regimer var veldig brutale og tok livet av flere titalls mil-
lioner, som Hitler-Tyskland, Kina under Mao og Sovjet under Stalin. 
Andre totalitære stater har, relativt sett, vært mindre brutale, som Cuba, 
DDR og Sovjet etter Stalin.

Men hva skiller et totalitært regime fra et regime som «bare» er under-
trykkende og brutalt, altså det vi kaller for et autoritært regime? Dagens 
Iran er et eksempel på et land som har klare totalitære trekk: religiøs og 
politisk ensretting, fengsling og drap på systemkritikere, og ikke minst, 
et religiøst politi som patruljerer gatene og arresterer folk – og straffer 
dem med piskeslag – for gjerninger som vi i vår del av verden anser som 
normal adferd, for eksempel at jenter går med jeans som ikke dekker 
anklene. Samtidig er Iran et land med en viss politisk opposisjon. Øko-
nomien er ikke utelukkende statlig styrt, og det er mulig å bevege seg 
ut og inn av landet. Vi kan derfor si at Iran ikke oppfyller alle de krav 
som stilles for å definere et totalitært system. Mange velger derfor å kalle 
Iran et autoritært land med totalitære trekk (dere kan lese mer om Iran i 
kapittelet om islamisme). 
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Som tommelfingerregel kan vi altså si at alle totalitære stater er autori-
tære, men også at langt fra alle autoritære stater er totalitære. I en tota-
litær stat er hele samfunnet fullstendig gjennomsyret av ideologi og 
indoktrinering. I den autoritære staten er staten mektig og ofte brutal, 
men det finnes åpninger i samfunnet. Vi kan også si at de fleste autori-
tære stater er kontrollert av makthavere som primært er opptatt av makt, 
men som ikke nødvendigvis bryr seg så mye om hva borgerne tenker, så 
lenge de innordner seg. 

Persondyrkelse er et annet ubestridelig trekk ved totalitarismen. Sta-
lin, Hitler og Mao ble alle tilbedt som guder. De fikk reist svære sta-
tuer av seg selv i de mest avsidesliggende områder. Det mest slående 
fysiske kjennetegnet på en totalitær stat er de obligatoriske kjempepla-
katene med bildet av statsoverhoder som henger rundt på gater og torg. 
I Nord-Korea har persondyrkelsen blitt så ekstrem at landets grunn-
legger, Kim Il-sung, som døde i 1994, har blitt utnevnt som president 
til evig tid. En død mann er altså statsoverhode i Nord-Korea, derav 
uttrykket nekrokrati.

De totalitære ideologiene blir gjerne omtalt som utopiske. En utopi kan 
defineres som noe som ikke er gjennomførbart, basert på drømmerier. 
Det som kanskje er mest påfallende med kommunismen er den store 
avstanden mellom ideal og virkelighet. En av kommunismens grunnleg-
gere, Moses Hesse, formulerte på midten av 1800-tallet en form for leng-
sel etter det fullkomne samfunn: «De kristne ser for seg en bedre fremtid 
for menneskeheten ... i himmelriket. Vi sosialister vil ha dette himmel-
riket her på jorden.»1 Kommunistene ville skape det klasseløse samfunn, 
hvor eiendomsretten er opphevet, hvor alle lever gode liv og alle lover 
var overflødige fordi mennesker ikke lenger hadde behov for å begå for-
brytelser. Men de skapte brutale samfunn som var et helvete for veldig 
mange som måtte leve i dem. Nazistene ville skape det raserene ariske 
tusenårsriket, den høyeste form for sivilisasjon verden hadde sett, ifølge 
dem. De utopiske ideologiene har som mål å skape det de selv oppfatter 
som det fullkomne samfunn.

Filmen The Invasion fra 2007 (med Nicole Kidman og Daniel Craig) er 
litt gammel og kanskje ikke verdens beste, men den er interessant og 
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relevant for dem som leser denne boken. Filmen handler om et virus fra 
det ytre rom som gjør at alle konflikter blir løst fordi mennesker blir 
helt like i tankegangen, som lovlydige zombier. Ganske raskt blir det fred 
i verden og alle blir miljøvennlige. Folk slutter å gjøre alle de dumme 
tingene som har ført oss ut i vanskeligheter. Men folk blir også passive, 
apatiske og følelseskalde som følge av viruset. Hovedpersonen Carol og 
sønnen hennes har ikke blitt smittet, og er derfor på flukt. Når de møter 
andre, må de ikke vise følelser, for da blir de oppdaget, og blir de opp-
daget, vil noen sørge for å få dem smittet. Mot slutten av filmen møter 
Carol kjæresten sin, Ben. Han har fått viruset og vil ha henne over på sin 
side: «Vår verden er bedre enn deres verden», sier han. «Husker du da vi 
var i Aspen Grove? Du sa at hvis vi bare var litt mer som trærne, så ville 
alt være annerledes: Vi ville leve i total harmoni. Har du sett på nyhet-
ene i det siste? Vi har avskaffet krig, fattigdom og sult. Det sluttes fred 
mellom India og Pakistan, Nord-Korea undertegner en ikkesprednings-
avtale, det har blitt fred i Irak og USA har trukket seg ut.» Mot slutten 
av filmen klarer de som er immune mot viruset å fremstille en vaksine. 
Da faller alt tilbake til det gamle og krigene blusser opp igjen: «83 flere 
dødsfall i Baghdad, skal det aldri ta en slutt?» leser den friskmeldte Ben 
fra avisen. En fortellerstemme avslutter filmen: «I mange situasjoner er 
vi i stand til å begå de alvorligste forbrytelser. Tenk en verden der en ny 
krise ikke nødvendigvis resulterte i nye former for ondskap. Hvor hver 
avis ikke er full av krig og vold? Da må man tenke seg en verden der 
mennesker slutter å være mennesker.» 

Noe lignende mente den britiske filosofen Isaiah Berlin med sin kjente 
frase (inspirert av Kant): «Out of the crooked timber of humanity, no 
straight thing was ever made.» Da kan vi spørre oss: Er det slik at vi 
er nødt til å akseptere krig, sult og død som en naturlig del av det å 
være menneske? Nei, det er det ikke. Mange arbeider hardt for å unngå 
nød og fattigdom. Samtidig er det mange, som i lys av de totalitære 
systemene, har advart oss mot absolutte løsninger på vanskelige pro-
blemer. Tendensen er at jo mer absolutt en radikal bevegelse vil bryte 
med fortiden, jo mer sannsynlig er det at revolusjonen vil føre til tyranni 
og diktatur. Slike bevegelser er ikke innstilt på dialog og samtale, men 
snarere på voldsbruk og utestenging.
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Gjennom historien har mange falt for fristelsene som de totalitære ide-
ologiene innebærer av enkle løsninger og gull og grønne skoger. Adolf 
Hitler utnyttet en følelse av ydmykelse og desperasjon i det tyske folk 
etter at Tyskland var nær ved å bryte sammen i fattigdom og kaos etter 
den første verdenskrig. Samtidig skal vi ikke frita den tyske sivilbe-
folkningen for ansvar. Hitler fikk etterhvert stor oppslutning. De fleste 
totalitære systemer har imidlertid kommet til makten gjennom rene 
statskupp, som under den russiske revolusjonen i 1917.

Det er mye urett i verden, og det er grunn til å reagere. Noen revolusjo-
ner skjedde nettopp på grunn av enorm sosial urett (men langt fra de 
fleste). Men det har også eksistert, og eksisterer fremdeles, ledere som 
vet å utnytte folks utålmodighet og nød til noe som ikke er bra. De kan 
ha fiendebilder som er forskrudde. Totalitære lederes (men også mange 
autoritære lederes) vei til makten er ofte brolagt med å legge skylden på 
andre og finne syndebukker som blir gjenstand for forfølgelse. De deler 
verden inn i to bokser: «Oss» og «dem». «Oss» er alt som passer inn i 
idealnasjonen eller ideologien. «Dem» er fiendene; alt og alle som faller 
utenfor. Hitler forklarte all verdens lidelse med eksistensen av det han 
mente var den internasjonale jødedommen, noe som i siste instans resul-
terte i mordet på seks millioner jøder under Holocaust. I 1934 begynte 
nazistene å drepe funksjonshemmede barn fordi de ikke passet inn i ide-
albildet av den rene og friske tysker. Lenin og Stalin erklærte krig mot de 
kontrarevolusjonære, som i praksis var enhver som kunne mistenkes å 
ha avvikende meninger. Lenin kalte det «kampen mot parasittene».2 De 
drev massiv terror mot sivilbefolkningen, på bønder, jøder og kristne – i 
jakten på revolusjonens fiender. I perioder ble folket sett på som mot-
strebende og fiender i seg selv. I de sovjetiske Gulag-leirene som vi skal 
lese mer om senere, døde millioner. Oppblåste og overdrevne fiendebil-
der har ført til at mange totalitære regimer har gjort seg skyldige i folke-
mord og etnisk rensing.

Den amerikanske historikeren Timothy Snyder har skrevet en rekke 
bøker om nazisme og kommunisme. I likhet med filosofen Hannah 
Arendt advarer han mot det vi kan kalle oppløsning av sannhetsbegre-
per. For å tilrane seg makt vil tyranner og autoritære ledere spre løgn for 
å skape forvirring og kaos. Hvis vi ikke har tilgang på fakta, kan vi heller 
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ikke stole på hverandre. Uten tillit; ingen orden, uten orden; intet demo-
krati, mener Snyder: 

Hvis du vil rive hjertet ut av demokratiet og ta livet av det, så gå etter fakta. 
Det er det de moderne autoritære gjør. Fase en: Du lyver, hele tiden. Fase 
to: Du sier at det er dine motstandere og mediene som lyver. Fase tre: Alle 
ser seg rundt og spør: «Hva er sant? Det finnes ingen sannhet.» Da er mot-
stand nytteløst – og det er game over.3 

Som vi skal se senere i boken, er dette noe vi kjenner igjen fra våre dager 
også, om enn i litt andre former. Begrepet «fake news» og «konspira-
sjonsteorier» er nesten blitt dagligtale. 

Totalitære ledere har altså hatt ambisjoner om å rive ned alt det gamle 
for å bygge opp noe helt nytt og skape helt nye mennesker, i en ny tids-
alder (flere steder ble faktisk kalenderen satt til år null). Dermed banes 
det vei for storstilt terapi: ondskapen skal utryddes én gang for alle, og 
mennesket skal under behandling, slik at det kan bli et «idealmenneske». 
Slike gjennomgripende forandringer har forfalt til terror, frykt og hem-
melig politi, og etter hvert fangeleire og myrderier. Den viktigste årsaken 
til dette er at de autoritære utopiske ideologiene hevder at målet helli-
ger midlene. Hvis man virkelig tror det er himmelriket på jorden som 
skal oppnås, så kan man saktens ta i bruk vold for å komme dit. Eller 
som Stalin skal ha sagt: Man må «knuse noen egg for å lage omelett.» I 
praksis har verken paradiset eller det lovede riket blitt realisert, og man 
har sittet igjen med voldsbruken og diktaturet alene. Det har blitt knust 
mange millioner egg, men noen omelett har det ikke blitt. Folk i totali-
tære systemer ble raskt skuffet over at det de hadde blitt lovet ikke ble 
realisert. Da de ga utrykk for skuffelse, ble de ryddet av banen. I tillegg 
ble makthaverne ganske raskt beruset av egen makt, og redde for å miste 
den. Etter hvert gikk denne frykten over i paranoia, og da de tok i bruk 
terror og drap for å beskytte seg mot det de oppfattet som trusler og fien-
der, var det ofte helt ubegrunnet, fordi systemene var så undertrykkende 
at ingen våget å protestere.
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Medløperne

En del tenkere og forfattere i demokratiske land har latt seg forføre av 
totalitære ledere. De fleste kjenner til at Knut Hamsun var nazist. I 1943 
ga han bort nobelprismedaljen sin til Hitlers propagandaminister Joseph 
Goebbels. På høyresiden var det dessuten ganske mange som betraktet 
Hitler som en alliert i kampen mot kommunisme. I Norge ble for eksem-
pel Hitler en stund omtalt som Europas redningsmann i deler av Unge 
Høyre. Et eksempel fra «den andre siden» er den anerkjente britiske his-
torikeren Eric Hobsbawm, som forsvarte sovjetkommunismen inntil 
han døde i 2012. Da han for noen år siden ble spurt av den kanadiske 
journalisten Michael Ignatieff om hva han tenkte om alle menneskene 
som ble drept i sovjettiden, svarte Hobsbawm at kommunismens tra-
gedie ikke lå i antallet døde, men i at kommunismen aldri ble en reali-
tet. Hadde kommunismen blitt en realitet, ville altså ikke millioner av 
menneskeliv vært en for høy pris å betale, hvis vi skal tro Hobsbawm.

I etterkrigstiden har knapt noen intellektuelle forsvart nazismen. Deri-
mot har svært mange forsvart kommunismen, og enkelte gjør det frem-
deles med ulike begrunnelser. I 1979, da folkemordet på dødsmarkene i 
Kambodsja var på sitt blodigste, var medlemmer av kommunistpartiet 
AKP (ml) på besøk hos diktatoren og massemorderen Pol Pot og hyllet 
ham som kommunismens håp og veileder. I boken Overfallet på Kampu-
chea, redigert av Liv Jørgensen, og gitt ut på det (den gang) kommunis-
tiske forlaget Oktober, ble det skrevet at folk måtte være dumme hvis de 
sultet i Kambodsja. Selv hønene i Phnom Penh fikk gå i fred, skrev for-
fatterne. To millioner mennesker ble drept og sultet til døde i Kambodsja. 
Hønene fikk gå i fred fordi det ikke bodde mennesker i byene lenger, de 
var drevet ut på landsbygda, til sult, mishandling og død.

Under den kalde krigen var partiet SV og avisa Ny Tid lite opptatt av 
problemene med menneskerettigheter i kommunistlandene. Mange fra 
partiet reiste på turer til land som DDR og Romania, hvor de, i stedet 
for å kritisere regimene, fungerte som heiagjeng for dem, blant annet 
som delegater på kommunistpartienes landsmøter. Da den sovjetiske 
systemkritikeren Andrej Sakharov, som hadde sittet fengslet for sine 
meninger i flere år, fikk Nobels fredspris, var SV og veldig mange på 
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venstresiden irriterte og kalte ham for en «politisk tulling».4 På den tiden 
var det mange demonstrasjonstog i Oslo, men få, om noen, som rettet 
seg mot kommunismens forbrytelser. Et av de mer snåle utspillene sto 
SVs Hallgeir Langeland for, da han foreslo diktatoren Fidel Castro til 
Nobels fredspris. På denne tiden var det en del som mente at man måtte 
velge side i kampen mot Vestens kapitalisme og imperialisme. Denne 
todelingen av verden førte til at litt for mange ble blinde på det ene øyet. 
Noen er det fremdeles. Det er ikke lenge siden diktaturet i Venezuela 
hadde en god del tilhengere her i Norge. 

Det har blitt sagt at det forrige århundret var totalitarismens århundre. 
Det er riktig at de store totalitære systemene kom og forsvant med Sov-
jetunionen og Nazi-Tyskland. Allikevel finnes det fremdeles totalitære 
regimer rundt om i verden: I Nord-Korea lever mennesker isolert fra 
omverdenen under fryktelige forhold med sult og ekstrem undertryk-
kelse. Irans prestestyre har også totalitære trekk med eget moralpoliti og 
omfattende krenkelse av menneskerettighetene. I det relativt totalitære 
Kina arresteres regimekritikere i store antall.



24 | Storebror dreper

Lenin og kommunismens  
totalitære muligheter

Byene skal renses for den borgerlige råttenskap… Alle, som er en 
trussel mot revolusjonens sak, skal utryddes… Arbeiderklassens 
hymne vil bli hatets og hevnens sang.

Fra den bolsjevikiske avisen Pravda den 31. august 1918, etter et 
attentatforsøk mot Lenin.5

Som kommunist ønsket Lenin en verden uten utbytting og undertryk-
kelse. Lenins mål var et helt nytt samfunn der arbeiderne skulle overta 
makten. All produksjon og alle samfunnsressurser skulle være felles 
eiendom, og ingen skulle kunne gjøre seg rike på andres bekostning. Det 
er ingen tvil om at livet var hardt for mange under tsarveldet, særlig på 
landsbygden. Den russiske befolkningen skulle betale en høy pris for at 
Lenins bolsjeviker tok makten i 1917. I det store og hele ble ikke livet 
noe bedre under kommunistene. Russlands tragedie lå i at ett tyranni ble 
etterfulgt av et enda verre tyranni.

Etter den andre verdenskrig ble Tyskland tvunget til å ta et oppgjør med 
sin nære fortid, først og fremst under Nürnberg-rettssakene hvor nazis-
tiske krigsforbrytere ble stilt til ansvar for sine gjerninger. Blant annet 
ble nazistiske organisasjoner forbudt i Tyskland. I Sovjetunionen og 
Russland har det aldri blitt tatt noe oppgjør med forbrytelsene under 
kommunisttiden. Tvert imot skled svært mange som var skyldige i for-
brytelser og menneskerettighetsbrudd under diktaturet, rett inn i det nye 
maktapparatet. Vladimir Putin har for eksempel en fortid som høytstå-
ende offiser i det hemmelige politiet, KGB.
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Etter at Lenin døde i 1924 ble han balsamert som en ekte farao, vasket i 
sprit og lagt på utstilling i et eget mausoleum under full statlig pomp og 
prakt. Der ligger han fremdeles. Daglig valfarter mange for å se Lenins 
kadaver. Det sovjetiske politbyrået, med Stalin i spissen, hadde gjennom 
å stille ut Lenins lik, skapt modellen for en persondyrkelse verden ikke 
hadde sett maken til, og som har preget hele den kommunistiske verden 
siden. De sovjetiske kommunistene rev og gjorde hærverk mot kirker og 
religiøse monumenter over hele Russland (såkalt ikonoklasme) mens de 
reiste statuer av revolusjonens helter. En tradisjonell religion ble tvunget 
til taushet til fordel for en ny, politisk ateistisk religion. Gjennom hele 
Sovjetunionens historie ble kirken satt under et enormt press. Prester 
ble arrestert, aktive kristne trakassert, bibler ble konfiskert og brent. Fra 
Norge ble det med jevne mellomrom smuglet bibler til Sovjetunionen, 
noe som var en risky business. Det ble bygget biler med doble bunner der 
de fikk plass til både bibler og andre trykksaker. 

Vladimir Iljitsj Lenin var den kommunistiske totalitarismens far. Alle 
kommunistiske diktaturer gjennom historien har vært påvirket av Lenin 
og hans måte å ha total kontroll over befolkningen på.

Ganske raskt, etter det som har blitt kalt oktoberrevolusjonen i 1917, 
innførte Lenin et terrorvelde som med hemmelig politi, angiveri og en 
ekstrem statsmakt, blokkerte tanke- og bevegelsesfrihet i alle ledd. Bor-
gere som protesterte ble satt i fengsel eller fangeleire, hundretusener ble 
likvidert.

Det har vært en utbredt misforståelse at Lenins kommunisme var av den 
mildere sorten. I virkeligheten la Lenin grunnlaget for Stalins terror, og 
de politiske forskjellene mellom Lenin og Stalin var ikke nødvendigvis så 
store. Stalin regjerte mye lenger og hadde mer tid til å gjøre ugagn. Lenin 
døde relativt ung etter komplikasjoner fra en skuddskade, i en alder av 
54 år. Hadde Lenin levd 20 år til, er det mulig at terroren ville blitt nesten 
like ille som under Stalin. 
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Enten er du for oss eller så er du mot oss 

Oktoberrevolusjonen var ingen klassisk revolusjon slik det er vanlig å 
forestille seg: med stor folkelig oppslutning. Snarere var den et statskupp 
iscenesatt av Lenin og hans kommunister (bolsjevikene), som kastet 
den demokratiske regjeringen til sosialisten Aleksandr Kerensky. Tsaren 
hadde blitt avsatt noen måneder før, i februar 1917, og den venstreorien-
terte Aleksander Kerensky hadde dannet en samlingsregjering av ulike 
revolusjonære og liberale partier. Det er altså en myte at Lenin styrtet 
den russiske Tsaren. Lenin hadde tvert imot levd som flyktning i Tysk-
land, og reiste ikke tilbake før han følte seg trygg på at tsaren var borte, 
i april 1917. Han reiste i et pansret tog, kjøpt og betalt av den tyske stat, 
som russerne attpåtil var i krig med. Lenin hadde lenge vært motstander 
av at Russland deltok i den første verdenskrig, som han mente var bor-
gerskapets og kapitalistenes krig, og han var villig til å gå svært langt for 
å trekke Russland ut av krigen. Lenin inngikk derfor en uformell allianse 
med Tyskland: Hvis Lenin kom til makten, ville russerne trekke seg ut av 
krigen, og det ville på den annen side være i Tysklands interesse. Derfor 
støttet det erkekonservative Tyskland kommunisten Lenins vei til mak-
ten, og Lenin lot seg villig bruke.

Lenin hadde mange støttespillere i Russland, og de klarte å styrte Kerens-
kys samlingsregjering gjennom trusler og vold. Lenin fikk også mange 
soldater over på sin side, fordi han, i motsetning til Kerensky, ville trekke 
Russland ut av verdenskrigen. Det ble avholdt valg i november 1917, og 
da fikk ikke Lenins bolsjeviker mer enn 24 prosent av stemmene. Siden 
Lenin var overbevist om at bare han og hans parti var de ekte revolu-
sjonære, iscenesatte han derfor statskuppet. I ren skuffelse avsatte Lenin 
parlamentet. Da folket etter Lenins mening ikke forsto sitt eget beste, 
sørget han for at folket ikke lenger hadde mulighet til innflytelse. Russ-
land ble til en ettpartistat som skulle vare i 73 år. Innføringen av ettpar-
tistaten var typisk for Lenins verdensbilde, som besto av absolutt lojalitet 
på den ene siden, og absolutt fiendeskap på den andre. Derfor var det 
ikke bare adelskap, borgerskap, konservative, kristne eller liberale som 
ble forfulgt, men også de som delte Lenins grunnleggende sosialistiske 
tanker. Det ble slått hardt ned på det minste avvik. Lenin mente at sosi-
aldemokrater, anarkister og sosialister kun var kapitalister og fiender i 
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forkledning. Han var beryktet for sine raserianfall mot kameratene i sitt 
eget kommunistparti, og mange ble arrestert. 

Kronstadt-opprøret i begynnelsen av 1921 er blitt stående som et symbol 
på hvordan Lenin slo ned på det minste avvik. Her gikk gastene på mari-
neskipet Petropavlovsk til sivil ulydighet der de fremsatte en rekke krav 
til bolsjevikene. Innbyggerne i Kronstadt sluttet seg raskt til opprøret og 
truet med generalstreik.

Symboleffekten var smertefull for Lenin, fordi Kronstadt-basen spilte en 
vesentlig rolle i oktoberdagene 1917. Seilerne ble derfor oppfattet som 
lojale bolsjeviker. Men mange av dem var anarkister. Andre var kommu-
nister, men som mente at Lenin hadde sviktet revolusjonens frihetlige 
idealer. Derfor fremmet de krav om umiddelbart frie valg, forsamlings-
rett, frihet for bøndene og slutt på forfølgelse og likvidering av folk på 
venstresiden og fagforeningsfolk. Opprørene i Kronstad ble slått nåde-
løst ned. Bolsjevikene gikk etter hvert mannsterke inn. Tusenvis døde i 
strid, mens enda flere ble stilt opp foran geværpipene og skutt. 

I desember 1917 grunnla Lenin Chekaen, det første kommunistiske tan-
kepoliti med rett til å drepe meningsmotstandere uten lov og dom. Det 
ble også opprettet egne væpnede revolusjonære styrker til «forsvar av 
revolusjonen», som ble gitt navnene Den røde hær og Rødegardistene. 
De oppsporet, arresterte og tok livet av det Lenin oppfattet som fiender 
av revolusjonen, fra sosialister og demokrater til tsarens gamle allierte. 
Revolusjonen hadde raskt kommet inn i det sporet som har blitt kalt den 
røde terror. Terror som virkemiddel var ikke bare noe Lenin grep til fordi 
han følte seg truet. Snarere var det en grunnleggende del av ideologien 
hans. For at revolusjonen skulle lyktes, måtte alle uenigheter ryddes av 
veien, da sto man sterkere til å nedkjempe revolusjonens fiender. I det 
lange løp var det til det beste for folket, mente Lenin. Å være uenig om 
dette ble etter hvert det samme som å være en fiende av revolusjonen, 
en kontrarevolusjonær. Men hvordan kunne Lenin tale på vegne av hele 
befolkningen, når befolkningen ikke kunne si hva den mente, og minst 
av alt stemme ved demokratiske valg? Og ikke minst: Hva var det som ga 
Lenin, slik han oppfattet det, rett til å drepe sine politiske motstandere? 
På tross av at Sovjetunionen var et diktatur fra første stund, betraktet den 
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seg selv som et folkedemokrati. For å forstå denne litt merkelige logikken 
må vi gå tilbake i en noe komplisert filosofihistorie.

Lenin var inspirert av ideen om filosofkongen som sitter på enorme meng-
der med kunnskap og hvis handlinger alltid er utrykk for allmennviljen. 
Opplysningsfilosofen Jean Jacques Rousseau (1712–78) formulerte all-
mennviljen som det folk egentlig vil, men som de ikke har forstått selv. 
Folk vil det beste, men vet ikke hva det beste er. De forstår ikke sitt eget 
beste, altså. Virkeligheten er, ifølge Rousseau, så vanskelig å begripe at fol-
ket trenger hjelp til å forstå hvordan alt henger sammen, og det må være 
kongens eller lederens oppgave. Som når foreldre oppdrar barn og for-
teller dem at det ikke er sunt å spise godterier hele dagen. Ideen om all-
mennviljen er basert på de samme prinsippene som i en familie: Staten 
og statsmakten er foreldrene, og de alminnelige menneskene er barna. På 
den måten mente Lenin at han handlet på vegne av hele folket, som en far.

I boken Hva må gjøres? introduserte Lenin begrepet demokratisk sentra-
lisme, som i korthet innebar at folket diskuterte, mens partiet tok avgjø-
relsene. Altså: Frihet til å diskutere og kritisere, før kommunistpartiet 
tok den endelige avgjørelsen. Et slikt samfunn skulle ideelt sett være mer 
demokratisk enn demokratiene i vest, fordi man tok hensyn til alle men-
neskers meninger fra sak til sak. I vest hadde folket kun mulighet til å si 
sitt gjennom stemmesedlene hvert fjerde år eller så. I sovjetsamfunnet 
skulle borgerne diskutere politikk over alt, og det skulle arrangeres folke-
møter hvor alle fikk sagt sitt. Men Lenin stolte ikke på folket og opphevet 
derfor diskusjonsleddet.

Folket som Lenin bestemte over var imidlertid ikke barn, men voksne 
mennesker som kunne ha helt andre meninger og kunne stå opp for 
dem, noe Lenin ikke satte pris på. Folket måtte derfor piskes til lydig-
het. Lenin begynte å myrde egenrådige mennesker. Politiske drap ble 
til en hverdagsforeteelse. Revolusjonen hadde ført til en ny type forbry-
tere: klassefiender og kontrarevolusjonære. Disse to betegnelsene skulle 
senere bli brukt i alle kommunistiske diktaturer når man ville forfølge og 
myrde motstandere av regimet.



«Kamerat Lenin renser landet for søppel». Sovjetisk propagandaplakat fra 1920. 
Lenin feier bort kapitalister, borgerskap og adel.
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Terror som mål i seg selv og proletariatets diktatur

Som sitt store forbilde Robespierre mente Lenin at vold kunne løse de 
fleste problemer. Robespierre (1758–94) ledet den mest voldelige og 
antidemokratiske fasen av den franske revolusjonen, Terrorveldet, og 
halshugget 1500 mennesker, deriblant den franske kongen. Robespierre 
ville jevne alt det gamle med jorden og bygge en helt ny verden. Robespi-
erre introduserte også en revolusjonær kalender som startet en ny tids-
regning, hvor revolusjonsåret ble fastsatt til år 1, for å symbolisere det 
absolutte bruddet med fortiden. Som Robespierre førte Lenin krig mot 
den gamle verden og de hindringer som måtte ligge i veien for Den Nye 
Verden. I 1918 ble tsaren og hans familie, inkludert barna, henrettet i 
en kjeller. I årene 1918 til 1920 førte bolsjevikenes røde hær en nåde-
løs borgerkrig mot forskjellige anti-kommunistiske grupperinger, gjerne 
kalt «de hvite». Han erklærte at revolusjonen var inne i en fase av krigs-
kommunisme, en regelrett krigserklæring mot det tradisjonelle russiske 
samfunnet, som fortsatte, også etter at de hvite var nedkjempet. Lenins 
prosjekt ble til et sosialhygienisk prosjekt. Det vil si at han ville rense 
Russland for «forhenværende mennesker» og «sosialt fremmede klasser» 
som han kalte dem, ikke ulikt den drømmen om renhet som vi kjenner 
fra Hitler-Tyskland og den kinesiske kulturrevolusjonen.6 Nå skulle alle i 
det gamle russiske imperiet bli sovjetborgere (ordet «sovjet» betyr arbei-
derråd). En sovjetborger skulle dele de samme idealer, uavhengig av hvor 
han bodde. Fra de mindre kaukasiske landene som Armenia og Aserba-
jdsjan til mektige Georgia, Ukraina, Hviterussland og Moldova – foru-
ten Russland selvfølgelig. I 1922 ble Sovjetunionen offisielt etablert. Det 
nye sovjetmennesket ble underlagt den samme lære, Lenins lære. Den 
nye tiltaleformen skulle være «kamerater». Religion og mange tradisjo-
nelle kulturer ble spottet og forsøkt ødelagt. En mengde organisasjoner 
ble forbudt, inkludert en fri fagbevegelse, speiderbevegelsen, frimurere 
og alle politiske partier – bortsett fra kommunistene. Et fellesskap er ikke 
noe man kan trylle frem, en tanke som ikke streifet Lenin. Da kommu-
nismen brøt sammen i 1989, falt typisk nok hele Sovjetunionen fra hver-
andre i en rekke ulike nasjonalstater.

Den tyske filosofen Immanuel Kant sa en gang at en rettferdig samfunns-
moral alltid må bygges på prinsippet om at mennesker ikke skal brukes 
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som midler for å oppnå et mål, men at mennesket er et mål i seg selv. Slik 
tenkte ikke Lenin. Snarere oppfattet han død, lemlestelse og sult som en 
nødvendig pris å betale for å nå de målene han hadde satt seg.

Et illustrerende eksempel på terror som virkemiddel, er ordren Lenin 
sendte ut til sine rødegardister under borgerkrigen i 1918. Her befalte 
han at 100 bønder skulle drepes, til skrekk og advarsel for dem som 
kjempet mot revolusjonen:

1. Heng (og sørg for at hengningen foregår fullt synlig for befolkningen) 
ikke færre enn 100 kjente kulakker, rike menn, blodsugere.

2. Offentliggjør navnene deres.

3. Konfisker alt kornet deres.

4. Utpek gisler i samsvar med gårsdagens telegram. Gjør det på en slik 
måte at folk i hundrevis av kilometers omkrets kan se, skjelve, vite, 
rope: De knuser og vil kverke de blodsugende kulakkene.

Telegrafer mottatt og utført ordre. Deres Lenin.
PS: Finn noen virkelige hardinger.7

Under revolusjonen og borgerkrigen hadde mange bønder vervet seg 
til Den røde hær fordi Lenin hadde lovet dem landejord. I 1918 hadde 
Lenin bestemt seg for at bøndene ikke skulle få den råderett over jorden 
som de hadde blitt forespeilet allikevel. I stedet ble jorden ofte kollekti-
visert eller konfiskert, det vil si at staten overtok landjord og at bøndene 
mistet råderett over det de produserte (selv om de virkelig store kollek-
tiviseringsprosjektene skulle bli gjennomført av Lenins etterfølger, Sta-
lin). Bøndene fikk kun beholde et minimum av varer til eget livsopphold. 
Borgerkrigen og krigskommunismen krevde forsyninger, og Lenin var 
også utålmodig etter å innføre sine kommunistiske ideer i praksis. Han 
ville snu om på den russiske samfunnsstrukturen på et blunk, og det 
skulle koste dyrt. Lenin hadde også en fiks ide om å avskaffe pengeøko-
nomien. «Vi beveger oss raskt i retning av å avskaffe penger», sa Grigory 
Zinoviev, en av Lenins medarbeidere, i 1918. Det sier seg selv at å opp-
heve pengeøkonomien ville føre til kaos og passivitet.
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Det skulle fort vise seg at bøndene ikke ville samarbeide, noe som gjorde 
Lenin rasende. Han sendte rødegardister ut på landsbygda for å legge 
beslag i jordbruksprodukter, men gardistene var sultne selv, og stjal mat 
i stedet for å sende den videre. Lenin hadde alltid ment at bondestanden 
kunne deles inn i to klasser. De jordeiende bøndene, som ifølge tradisjo-
nen ble kalt kulakker, ble oppfattet som en del av borgerskapet og der-
med fiender av revolusjonen. De fattige bøndene ble regnet for å være en 
del av proletariatet. Under borgerkrigen var det ikke så nøye med denne 
inndelingen. I april 1918 erklærte han bent frem krig mot sin egen bon-
debefolkning: «Småbrukerne avskyr organisasjon, disiplin. Nå har tiden 
kommet da vi skal føre en ubønnhørlig, nådeløs krig mot disse små jord-
besitterne.» Rødegardister begynte å finkjemme Russland for bønder 
som ikke ville samarbeide, og skjøt dem. Kommissæren for forsyninger 
oppfordret også til krig: «Det er kun med geværet i hånd at vi vil kunne 
få tak i kornet».8

Til slutt måtte Lenin krype til korset og senke tempoet i krigskommu-
nismen. I 1921 innførte han reformen ny økonomisk politikk (NEP), 
som tillot bøndene å produsere og selge overskuddene sine. Men da 
var landsbygda allerede rasert og byene led av stor matmangel. NEPs 
snuoperasjon kom altfor sent. 3 millioner mennesker hadde sultet i hjel 
eller hadde blitt slått i hjel av Rødegardistene.9 Lenin ba det kapitalistiske 
USA om hjelp til å rydde opp i sine katastrofale forsøk på å tvangsinn-
føre den kommunistiske modellen. Og han fikk det. Frem til 1917 hadde 
Russland vært verdens største eksportør av mat, i 1921 sultet millioner 
til døde. I de verst rammede områdene ble det solgt menneskekjøtt. Da 
matmangelen var på sitt verste, ble det uår i Russland, og det fantes ingen 
matreserver igjen til å bøte på problemene.

Men ute i felten fortsatte mat å forsvinne og avlinger gikk til grunne 
fordi det manglet såkorn. Bønder holdt tilbake mat fordi prisene de fikk 
på markedet var altfor lave til at de kunne overleve. Tusenvis av bønder 
ble tvunget til å jobbe i stålindustrien, som var ubrukelig og ineffektiv. 
Landsbygda forfalt. I byene ble matmangelen etter hvert så stor at hun-
dretusener flyttet ut på landet for å finne mat.

Den kanskje viktigste årsaken til at Lenin ikke lyttet til andre stemmer er 
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å finne i kommunistisk teori. Ifølge den er det nødvendig med en dikta-
turtid, proletariatets diktatur (arbeidernes diktatur) for å stabilisere revo-
lusjonen og etterhvert komme til det endelige målet: Det kommunistiske 
samfunn. Revolusjonen var å betrakte som en krigstilstand, mente Lenin. 
Perioden måtte være nådeløs. «Den vitenskaplige betydningen av proleta-
riatets diktatur betyr rett og slett dette», sa Lenin: «Myndighet uten gren-
ser, utelukkende basert på makt, uten hensyn til loven og fullstendig uten 
kjente regler».10 I tråd med dette mente Lenin at vold var en nødvendig 
fødselshjelper for historisk forandring, fordi adelen og borgerskapet ikke 
ville gi fra seg makten frivillig. Når forholdene lå til rette for det, skulle 
revolusjonen bli åpnere og mer demokratisk: Alle vil få arbeid, hus og mat, 
og arbeiderne skulle overta all produksjon i samfunnet. Borgerne vil deret-
ter innse at det kommunistiske samfunn er til det beste for alle.

Lenin var en hardhaus, også i årene før revolusjonen. På slutten av 
1800-tallet var det store sultkatastrofer i Volga-provinsene. Forfatteren 
Leo Tolstoj hadde satt i gang en stor innsamlingsaksjon til de sultende. 
Lenin hadde en sterk motvilje mot slikt og nektet blankt å støtte anstren-
gelsene for å lindre sulten. Han mente nemlig at slike katastrofer var en 
naturlig utvikling av det urettferdige kapitalistiske systemet. Sulten var 
et signal på at det gikk nedoverbakke med Russland. Nødhjelp ville bare 
gi tsaren et godt rykte, mente Lenin, som omtalte hungersnøden som en 
«progressiv faktor» fordi den ville synliggjøre behovet for en revolusjon. 
Han sjokkerte sine omgivelser når han omtalte nødhjelpen som «senti-
mentalitet».11 Det er ingen overdrivelse å påstå at Lenin viste likegyldig-
het overfor menneskelig lidelse.

Historikere har skrevet side opp og side ned om Lenins mangel på 
empati med enkeltmennesker. Lenin hadde høye idealer og mente at å 
skape noe stort krevde store ofre. Dessverre forble idealene lite annet enn 
ord og taler. Muligheten for at kommunismen virkelig var gjennomfør-
bar i praksis, at menneskeheten var moden for et slikt stort sosialt ekspe-
riment, ble aldri seriøst vurdert av Lenin. I Animal Farm sier George 
Orwell treffende at alle er like, men noen er likere enn andre. Orwells 
innvending var at ideen om total likhet, i tanker, penger og arbeid, er 
en utopi som ikke samsvarer med hva vi mennesker egentlig er i stand 
til. Kan likhet som grunnprinsipp for hele staten og dens innbyggere 
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innføres uten evig tvang? Hva med dem som ikke vil være like – av for-
skjellige grunner? Kan man tvinge millioner av mennesker til å slutte å 
tro på en gud, slik de har gjort gjennom generasjoner, og i stedet tro på 
en ideologi som få hadde hørt om før 1917? Faktum er at kommunis-
tenes 75 års iherdige kamp for å erstatte kirken og gudstro med kom-
munistisk lære var fullstendig mislykket. Da Sovjetunionen kollapset 
flokket folk seg om kirkesamfunn igjen, som om ingenting hadde hendt. 

Mål og midler

Den russiske revolusjonen var forspillet til den kommunistiske volds-
orgien som utover 1900- tallet skulle kreve mange titalls millioner 
menneskeliv. For veldig mange har likevel kommunismen stått for den 
gode sak: et bedre og mer rettferdig samfunn hvor fattigdom avskaf-
fes. Dette er og forblir kommunismens store motsetning: Troen på at 
kommunismen vil føre til en bedre verden uten de enorme fattigdoms-
problemene vi sliter med – og kommunismen slik den er i praksis. Det 
var Lenins regime som førte kommunismen over fra en teori som bare 
hadde eksistert i bøker og i kaffesalonger, til en virkelighet som raskt ble 
brutal og undertrykkende. Selv om Lenin har hatt mange sympatisører, 
har han for lengst blitt revet ned av sokkelen av historikere. De bekrefter 
de siste tiårenes oppfatning av Lenin som grunnleggeren av den tota-
litære kommunismen. Det hemmelige politiet, fangeleirene, ensretting, 
propaganda, persondyrkelse og den totale statskontroll var forlengst eta-
blert da Stalin tok over makten i 1924.

Etter bolsjevikenes seier i borgerkrigen lå den russiske økonomien og 
samfunnsstrukturen i ruiner. Ved de store fabrikkene streiket arbeiderne 
mot matmangelen i kjølvannet av krigen. Ironisk nok slo Lenin ned strei-
kene med stor brutalitet og sendte titusener til slavearbeid i Sibir. I 1921 
sa Lenin at det ikke lenger fantes proletarer i Russland, og at alle streiker 
var overflødige. Den sovjetiske arbeider og den sovjetiske bonde, selve 
grunnlaget for revolusjonen, var blitt til folkefiender. Streikevåpenet, den 
internasjonale arbeiderklassens fremste virkemiddel og symbol, ble for-
budt gjennom hele den sovjetiske folkerepublikkens historie. Det folket 
Lenin hadde påtatt seg å tjene, var forvandlet til Lenins største fiende.



Over: Sultrammede flyktningbarn i Russland under den russiske borgerkrigen, 
oktober 1921. Under: Et russisk ektepar selger menneskedeler på et marked i 1921. 
Folk i Russland begynte å spise og selge kroppsdeler på grunn av matmangel.
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Lenin viser på en illustrerende måte at kommunismen er vanskelig å 
gjennomføre i praksis. Alle kommunistiske regimer har blitt til dikta-
turer som har gjort seg skyldige i alvorlige forbrytelser mot menneske-
heten.12 Samtidig har det alltid pågått en debatt om hvorfor det ble slik. 
Er ikke egentlig kommunismen en god idé som bare har gått galt? Eller 
er den, som andre sier, en dårlig idé i utgangspunktet? Det er fort gjort å 
blande sammen begreper om rettferdighet, fordeling og likhet med kom-
munismen som idé, slik at kommunismens blodige historie nærmest blir 
sett på som et arbeidsuhell. Men den kommunistiske ideologi er, som vi 
har sett, noe langt mer enn bare et ønske om en mer rettferdig verden. 
Kritikere av selve grunnideen i kommunistisk tenkning, som forfatterne 
George Orwell og Albert Camus, har hevdet at kommunistisk teori er 
som skreddersydd for ukontrollert maktbruk, at makten ligger på for få 
hender, og at kommunisme i praksis alltid vil være et diktatur styrt oven-
fra og ned. De mente at ideene om proletariatets diktatur og demokratisk 
sentralisme var rene oppskrifter på en totalitær stat. Ingenting er nemlig 
så lett å misbruke som makt. Slik som vi har sett det når kommunist-
partiets ledelse har all makt og alltid har rett. Onde tunger har sagt at 
kommunismens bonusgevinst har vært at når man først har kommet til 
makten, så sitter man der til evig tid. For hvem skal kontrollere parti-
toppene når politikere ikke stiller til valg og det ikke finnes folkevalgte 
forsamlinger? Det er i alle fall en kjensgjerning at de fleste kommunis-
tiske diktatorer har sittet ved makten til de døde eller ble for syke. Ikke 
sjelden har de overlatt makten til andre familiemedlemmer når de har 
blitt for skrøpelige, som på Cuba, hvor Fidel Castro overlot makten til 
broren sin, Raul.

Kommunistene kastet aristokratiet og borgerskapet, men innsatte seg 
selv som en ny adel. Toppene i kommuniststatene rundt om i verden har, 
nesten uten unntak, badet i luksus og hatt privilegier som vanlige folk 
bare har kunnet drømme om.

Kommunismen har tradisjonelt vært svært preget av dikotomier, det vil 
si at den deler verden inn i lys og mørke, godt eller ondt: De som er 
for oss (arbeiderklassen og partiet) og de som er mot oss (kapitalistene 
og alle dens medløpere). I den kommunistiske ideologien ligger det en 
tanke om at de kommunistiske ideene er absolutt rette og beviselige, og 
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dermed høyt hevet over alle andre ideologier. Den kommunistiske ideo-
logi presenterer seg selv som en vitenskap og utviklingen mot det kom-
munistiske samfunn som en historisk nødvendighet. Det kommer, enten 
du vil eller ei, omtrent på samme måte som tordenbraket kommer etter 
lynnedslaget. Mens andre må argumentere og overbevise hverandre om 
sitt eget syn på verden, anså lederskapet i de kommunistiske diktaturene 
slik argumentasjon som overflødig, fordi kommunismen ikke bare var et 
syn på verden, men en objektiv sannhet. Den tyske filosofen Karl Popper 
gikk så langt som til å sette likhetstegn mellom nazismen og kommunis-
men. Begge ideologiene er fullt og fast overbevist om sin egen rettmes-
sighet, og ditto at alle andre tar feil. Begge systemformene bruker massiv 
vold og forsvarer umenneskelig behandling av sine motstandere. Pop-
per så likheten i det han kalte klassekampideologi hos kommunistene 
og raseideologi hos nazistene. Begge ideologiene bruker krigsspråk for å 
mane folket til kamp mot sine meningsmotstandere. Arven etter Lenin 
(og den franske revolusjonens voldelige periode) har ført til at kommu-
nistisk propaganda og språk er spekket med slike krigsutrykk og oppfor-
dring til kamp, noe som kan tolkes som om det er en kime av voldsbruk i 
selve den kommunistiske idé. Den mest kjente arbeidersangen gjennom 
tidene er Internasjonalen. Den har vært brukt av alt fra demokratiske 
sosialister til de mest ekstreme stalinister, så teksten kan helt klart tolkes 
på flere måter. Men den ble også brukt som Sovjetunionens nasjonalsang 
frem til 1944. Prøv å tolke den selv. Er det mulig å kjenne igjen noe av 
leninismens krigsspråk?

Opp, alle jordens bundne trelle! Opp I, som sulten knuget har! Nå 
drønner det av rettens velde, til siste kamp det gjøres klar. Alt det 
gamle vi med jorden jevner: Opp slaver, nå til frihet frem! Vi intet 
var, men alt vi evner, til rydning for vårt samfunnshjem.

Det har vært vanskelig å tallfeste hvor mange mennesker som døde under 
Lenins styre. De fleste forskere anslår et sted mellom 17 og 20 millio-
ner mennesker.13 Omkring en tiendedel av den russiske befolkning en, 
12  millioner, døde under borgerkrigen som bolsjevikene må bære 
hovedansvaret for. Av disse døde én million gjennom krigshandlinger. 
Mange ble likvidert under massehenrettelser etter at de hadde overgitt 
seg til bolsjevikene. Fem millioner døde på grunn av hungersnød og en 
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katastrofal økonomisk politikk. Hundretusener forsvant tilsynelatende 
fra jordens overflate. Ifølge sovjetiske statistikker falt den russiske befolk-
ningen med 12,7 millioner fra høsten 1917 til begynnelsen av 1922.

Historikere som Øystein Sørensen har lekt med tanken om «det som 
ikke skjedde». Hva om Lenin ikke hadde kommet seg med toget til Fin-
landstasjonen i St. Petersburg den 3. april 1917? Tenk om toget sporet av 
og Lenin brakk nakken? Hvordan ville verden sett ut i dag om Russland 
hadde fått et fungerende demokrati i 1917?
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Sovjetunionen under Stalin, 1924–1953

Døden løser alle problemer. Ingen mennesker, ingen problemer. 
Josef Stalin.14

Et svimlende antall mennesker ble drept i løpet av Sovjetunionens his-
torie. Historikerne er uenige om hvor mange det kan dreie seg om. Det 
høres nok ut som en kynisk øvelse, men for å komme frem til et tall må 
historikere ta i betraktning hva som var dødsårsakene. Millioner døde 
under den russiske borgerkrigen og under den andre verdenskrig. Atter 
mange millioner døde av sult og sykdom. Totalt regner man med at et 
sted mellom 40 og 60 millioner mennesker døde en «unaturlig» død 
under Sovjetunionens eksistens. De fleste historikere er likevel enige om 
at 20–30 millioner mennesker omkom eller ble drept som direkte følge 
av Josef Stalins styresett. 

Stalin led av forfølgelsesvanvidd, og mange historikere har ment at Stalin 
var sinnslidende. Likevel ble han sittende som eneveldig i nesten 30 år. 
Etter andre verdenskrig ble Stalins Røde Hær stående i det som vi i dag 
kjenner som Øst-Europa og Baltikum. Land som Øst-Tyskland, Ungarn, 
Polen, Litauen, Romania og Tsjekkoslovakia ble bokstavelig talt stengt 
inne i Stalins skrekkvelde. Nesten halve Europa og Sovjetunionen gjen-
nomgikk ufattelige lidelser i det mest ødeleggende sosiale og politiske 
eksperimentet i verdenshistorien.

Stalin kom til makten etter Lenins død ved å utmanøvrere alle sine mot-
standere under Lenins lange sykeleie (1922–24). Senere begynte Sta-
lin å myrde sine gamle kamerater i kommunistpartiet, under de såkalte 
Moskvaprosessene. Et beskrivende eksempel på Stalins paranoia, var 
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da han i 1939 lot 114 av sine egne 139 partitopper skytes, fordi han var 
overbevist om at de gikk bak ryggen hans med skumle planer. I kom-
munistpartiets øverste ledelse satt derfor bare 25 nervøse – men lydige 
– partitopper igjen. Som erstatning plasserte Stalin folk han mente han 
kunne stole på i kommunistpartiets ledelse. Men ettersom Stalin ble mer 
og mer mistenksom, endte også flere av disse foran geværløpene. Det 
eksisterte ikke noe reelt lovverk som gjorde det mulig å gjennomføre 
slike henrettelser. Mange ble skutt på stedet. I den grad noen ble ført for 
retten, var det unnagjort på en halv time i bløfferettssaker, inkludert en 
utskjelling fra dommeren om antisovjetisk forræderi, før de ble tatt av 
dage med et nakkeskudd i det hemmelige politiets kjellere. Hundretu-
sener av sovjetere forsvant sporløst på denne måten. I 1940 ble Stalins 
utfordrer, Leo Trotskij, myrdet med øks i Mexico av en av Stalins agenter. 
Trotskij hadde vært Lenins «kronprins» og måtte rømme landet under 
Stalins vei til makten. I en kort periode oppholdt Trotskij seg i Norge, 
men ble utvist av den norske regjeringen.

I perioder bestemte Stalin på forhånd hvor mange som skulle henret-
tes eller sendes i fangeleire, uten hensyn til om de faktisk hadde gjort 
noe. Det ble sendt ordre til partitoppene rundt omkring i Sovjetunionen, 
som i detalj listet opp hvor mange, men ikke hvem, som skulle henrettes 
og hvor mange som skulle sendes i konsentrasjonsleire. Hvis dommene 
ikke ble gjennomført, ble distriktsledelsen selv skutt i nakken. Dette førte 
til panikk, og hundretusener av totalt uskyldige mennesker ble sendt i 
døden for at de lokale lederne skulle redde skinnet. Hvis distriktslederne 
ikke kunne finne noen som faktisk var motstandere av Stalin, måtte de 
rett og slett finne på noen. Folk ble altså ikke bare arrestert for det de 
hadde gjort, men simpelthen bare fordi noen måtte fylle opp kvotene 
som Stalin hadde bestemt: en nabokone, en arbeidskollega eller en små-
tyv. Titusener av totalt intetanende mennesker ble hentet av det hemme-
lige politiet for å bli henrettet eller sendt til Sibir, uten noen gang å bli 
tiltalt. Det er ikke lett å forstå hvorfor Stalin gjorde dette. Antagelig fordi 
han ville skremme folk til lydighet gjennom terror, men også på grunn 
av galskap.

Som i alle totalitære samfunn var det hemmelige politiet diktaturets 
forlengede arm. I Sovjet hadde Lenin for lengst bygget opp et sterkt og 
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skremmende hemmelig politi og en sentral statsmakt. I 1934 styrket han 
et enda mer effektivt hemmelig politi, det såkalte Folkekommis sariatet 
for innenrikssaker (NKVD, senere KGB). NKVD hadde agenter overalt, 
på arbeidsplassene, i skolen og overalt hvor folk ferdes. Folk var selvsagt 
livredde for dem. Et russisk ordtak fra den tiden lyder: «Tyver, prostitu-
erte og NKVD arbeider om natten». NKVD opererte gjerne om natten 
for å være sikre på at folk var hjemme. NKVD hadde «rett» til å drepe, 
torturere, arrestere og deportere enhver som de måtte oppfatte som 
fiende av kommunistpartiet. NKVD hadde også ansvaret for Gulag, det 
enorme nettverket av fangeleire i Sibir.

Det mest påfallende ved Stalin-tiden i Sovjet var altså at millioner av 
totalt uskyldige ble sendt i døden. De hadde ikke gjort seg skyldige i 
det vi normalt oppfatter som forbrytelser. Det var også farlig å tilhøre 
nasjonaliteter eller etnisiteter som Stalin var mistenksom overfor, som 
jøder eller ukrainere. Folkefiender kunne altså være så mangt. Tidlig på 
1950-tallet fikk Stalin det for seg at jødiske leger planla å myrde sentrale 
figurer i kommunistpartiet. Det som senere er blitt omtalt som Lege-
komplottet, et rent oppspinn, førte til at flere hundre jøder ble arrestert, 
mange av dem torturert, i en kampanje som vanskelig kan betraktes som 
annet enn antisemittisk. (Antisemittisme var en gjenganger i flere kom-
munistiske land. I 1968 erklærte for eksempel det polske kommunistpar-
tiet at sionister, altså jøder, var statsfiender. Flere tusen jøder ble tvunget 
i landflyktighet). Etter den andre verdenskrig ble hjemvendte russiske 
krigsfanger sendt rett til Sibir fordi Stalin mente at de var forrædere som 
hadde valgt å overgi seg i stedet for å kjempe til siste blodsdråpe. Som i 
andre totalitære regimer kunne det være forbrytelse nok å være i fami-
lie med dem som myndighetene oppfattet som folkefiender. Tusenvis av 
barn ble arrestert sammen med foreldrene sine, flere hundre tusen ble 
foreldreløse. 

Gulag-leirene

I Gulag-leirene var det ikke lett å vite om fangene var virkelige kriminelle 
eller motstandere av regimet. Ikke sjelden var den politiske forbryteren 
en som hadde fortalt en vits om en partitopp eller snakket stygt om et 
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partimedlem. En uskyldig spøk var mer enn nok for å bli sendt i døden. 
På folkemunne ble slike uheldige stakkarer kalt skravlebøtter. Gulag-leir-
ene var først og fremst slavearbeidsleire. Massetvangsarbeidet i leirene 
besto i alt fra fysisk blodslit som gruvedrift, kanalbygging og konstruk-
sjon av veianlegg inn i Sibir, til våpenproduksjon og vitenskapelige pro-
sjekter. Dødeligheten var katastrofal. Fanger døde av utmattelse, sult, 
epidemier og vold – og ikke minst – av kulde. En av de få som overlevde 
den beryktede leiren Serpantinka, beskrev brakkene der som «så over-
fylte at fangene satt på gulvet etter tur mens resten ble stående. Om mor-
genen ble døren åpnet og navnene på ti-tolv fanger ble ropt opp. Ingen 
ville svare. Deretter ble de første fangene som dukket opp, slept utenfor 
og skutt.» Det er lite man vet om Serpantinka, stort sett fordi det var så 
få overlevende som kunne beskrive den.15

12 år gamle barn ble tiltalt og dømt for kontrarevolusjonær virksom-
het. Det fantes barn i de fleste Gulag-leire, og forholdene for barna var 
ofte verre enn for andre fanger. Barn var ikke- produktive utgiftsposter 
og sto derfor nederst på prioriteringslistene i leirsystemet. De manglet 
sko, klær og mat, og døde av sult og kulde. Mange kvinner fødte barn i 
fangeleirene. Da ble barna tatt fra dem og plassert i egne spedbarnsbrak-
ker hvor forholdene var elendige. Der var det kaldt og uhygienisk, med 
underernæring og sykdommer.

Hava Volovitsj var en politisk fange som ble arrestert i 1937. Hun fødte en 
datter i fangenskap, Eleonora, i 1942. Hava forteller i sine dagbøker at hun 
våket over datteren fordi «veggdyrene drysset ned som sand fra taket og 
veggene. Om dagen måtte vi dra på arbeid og la spedbarna være igjen hos 
en gammel kvinne vi klarte å finne, som var fritatt fra arbeid.» En dag gikk 
det galt. «Da jeg kom hjem om kvelden med vedbunten min, var sengen 
hennes tom. Jeg fant henne på likhuset sammen med likene av de voksne 
fangene. Hun hadde tilbrakt ett år og fire måneder i denne verden, og hun 
døde 3. mars 1944. Dette er historien om hvordan jeg, ved å føde mitt 
eneste barn, begikk den verste forbrytelsen som finnes». Senere har det 
dukket opp fotografier og fotoalbum fra disse fengselsbarnehjemmene. Ett 
slikt album begynner med følgende innledning:



Over: Straff-fanger i Gulag-leiren Solovki, som ikke er langt fra Finnmark, i 1927. 
Hit ble blant annet anarkister og sosialister sendt. 40 000 skal ha omkommet i 
denne konsentrasjonsleiren. Under: Fanger som jobber på skomakerverkstedet i 
Vorkuta, en av de største sovjetiske arbeidsleirene i 1945.
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Solen skinner i det stalinistiske fedrelandet deres. Nasjonen er fylt 
av kjærlighet til lederne, og de vidunderlige barna våre er lykkelige, 
akkurat som hele det unge landet er lykkelig. Her, i brede, varme 
senger, sover vårt lands nye borgere. Når de har spist, sover de søtt 
og drømmer helt sikkert glade drømmer.16

Totalt passerte 18 millioner sovjetborgere gjennom leirene og arbeidsko-
loniene i årene 1929–1953. Det finnes ingen fullstendige tall over antal-
let døde.

Indoktrinering

Totalitære samfunn kaller på kontroll over alle mennesker fra barnsben 
til alderdom, i arbeid, på skolen og i privatlivet. Diktatorer som Lenin, 
Stalin og Hitler omtalte gjerne mennesker som leirklumper som kunne 
formes slik at de passet inn i idealet om det perfekte samfunn. Husk at 
idealet ofte var det nye mennesket i en ny tidsalder, underforstått at men-
nesker til nå ikke hadde passet inn – til det hadde de vært for selvsten-
dige og forskjellige. Nå skulle alle gå i marsj. Alle som ikke passet inn i 
denne formen, ble likvidert eller ryddet av veien, som jødene i Tyskland 
eller de annerledestenkende i Sovjet. I totalitære stater har det derfor 
vært viktig å begynne med barna, slik at de tidlig kan formes til lydige og 
disiplinerte samfunnsborgere. De lyktes også langt på vei i å skape bor-
gere som ikke hadde den fjerneste anelse om hvordan resten av verden så 
ut. Barnas evne til å tenke kritisk ble systematisk motarbeidet gjennom 
ensretting, propaganda og fullstendig kritikkløs undervisning i skolen. 
At føreren eller partiet hadde rett var ikke gjenstand for diskusjon, men 
en absolutt sannhet. Den som tvilte eller ga utrykk for misnøye, risikerte 
strenge straffer, også henrettelse.

Gjennom hele Sovjetunionens historie var det viktig å oppdra barn til 
rettroende kommunister. Allerede fra revolusjonsåret ble det stiftet kom-
munistiske barnebevegelser; Ungpionerene for de over 11 år og Oktober-
barna for de minste. Alle barn i Sovjetunionen var tvunget til å være med 
fra skolealder. Ungkommunistene arrangerte leirskoler hvor propaganda 
sto på programmet fra morgen til kveld. Like viktig var obligatoriske 
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kveldskurs der ungene lærte om Lenins og Stalins heltegjerninger. Da 
barna møtte opp første gang, måtte de avlegge en troskapsed:

Når jeg nå blir en del av Vladimir Iljitsj Lenins Ungpionerer, lover jeg 
på tro, ære og samvittighet å elske mitt fedreland. Jeg lover å studere 
og kjempe for det som den Store Lenin har gitt oss i gave, om alt det vi 
lærer av Kommunistpartiet og i alt følge de sovjetiske ungpionerenes 
lover. Ungpioner, vær beredt til å slåss for ønskene til Sovjetunionens 
Kommunistiske Parti!17

I alle kommunistiske stater fantes slike barne- og ungdomsorganisasjo-
ner, som totalt omfattet flere hundre millioner barn. Fremdeles finnes 
enorme ungpionerbevegelser i Kina, Nord-Korea, Vietnam, og ikke 
minst, på Cuba. Også i Norge hadde de norske kommunistpartiene egne 
ungpionerbevegelser etter mønster av de sovjetiske. Den skal tidlig krø-
kes, som det heter.

Tvangskollektiviseringen og sultkatastrofen i Ukraina i 1932–33

Den alvorligste forbrytelsen under Stalintiden var den som førte til at 
minst fem millioner ukrainske bønder sultet ihjel. Stalin hadde, som ledd 
i det som ble kalt femårsplanene, som mål å kollektivisere landbruket. Det 
vil si at alt jordbruk skulle være i statlig eie, og at bøndene ikke lenger 
skulle bestemme over sin egen produksjon. En slik kollektivisering skjedde 
ikke frivillig. Den ble gjennomført med brutal tvang. Resultatet av denne 
kollektiviseringen var ofte at sentralmakten la beslag på alle jordbrukspro-
dukter og sendte dem til de store byene eller som proviant til hæren, slik 
at landsbygda og bøndene til slutt manglet mat. Det førte naturlig nok til 
protester fra bøndene. Fangeleirene i Sibir ble raskt fylt opp av bønder. 
Bøndene ville ikke uten videre overlate både gård og grunn til staten, men 
ville eie sin egen jord og sine egne jordbruksmaskiner. Men dette var helt 
uforenlig med Lenins og Stalins mål om full statlig kontroll over alle pro-
duksjonsmidler. Fordi mange av bøndene var motstandere av kollektivise-
ring, ble de ansett som «blodsugere» og forrædere som ikke ville bidra til 
det revolusjonære felleskapet. I de første to tiårene etter revolusjonen ble 
kulakkene sett på som revolusjonens hovedfiende.



Ungkommunister hilser når de passerer Lenins mausoleum i Moskva, 1924



Bård Larsen | 47

Ungkommunister i Moskva hilser når de passerer Lenins mausoleum i Moskva, 
1924

Tvangskollektiviseringen rammet ukrainerne særlig hardt. Sovje-
tiske tropper beslagla maten i de ukrainske landsbyene. De som gjorde 
motstand ble sendt til Gulag. Flere steder ble hele landsbyer likvidert 
gjennom skyting. I årene 1932 og 1933 døde et sted mellom fire og ti 
millioner mennesker av sult på den ukrainske landsbygda, fullstendig 
avskåret fra omverdenen og under forbud mot å reise for å få hjelp. Rap-
portene om kannibalisme var mange, og det finnes fotomateriale som 
viser hvordan det ble handlet med menneskekjøtt på markedsplasser. 
Hele torsoer fra barnelik ble solgt som menneskeføde. De som overlevde 
har beskrevet tiden som det nærmeste det er mulig å komme helvete på 
jord, lysår fra himmelriket på jord. Den enorme sultkatastrofen er omtalt 
som holomodor og regnes i dag som et regelrett folkemord. Både fordi 
sulten var resultat av en villet og feilslått politikk, og fordi det er rimelig 
å anta at Stalin var spesielt nådeløs mot ukrainerne for å knuse ukrainsk 
nasjonalisme.

Sultkatastrofene i 1933 rammet ikke ukrainerne alene. Også det sørlige 
Russland og Kasakhstan var meget hardt rammet. 

The End

Mot slutten av livet drakk Josef Stalin mye og hadde voldsomme rase-
riutbrudd på kontoret sitt, hvor han både spiste og sov. Han tvang 
undersåttene sine til å holde ham med selskap under gedigne fylleku-
ler. Stemningen var nervøs fordi ingen visste hva han ville finne på, ikke 
minst med pistolen han viftet rundt med. Stalin hadde skapt et skrekk-
velde som hadde gjort alle vettskremte, også Stalin selv. Han sov med 
fulladet våpen under hodeputen og var livredd for besøk. Han drakk for 
å roe nervene. Morgenen etter et realt fylleslag ble det stille på konto-
ret. Ingen våget å gå inn, selv om de trodde at noe var galt. På kvelden 
ble Stalin funnet i elendig forfatning. Han døde fire dager senere, den 
5. mars 1953, og Sovjetunionens terrortid var over. Ryktene skal ha det 
til at Lavrentij Berija, sjefen for det hemmelige politiet, hadde drept ham 
med rottegift fordi han var redd for at Stalin skulle bruke atombomben 
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i fylla. Men det er nok en overdrivelse. Stalin ble balsamert og lagt på 
utstilling ved siden av Lenin, men ble fjernet i 1961, etter at det nye sov-
jetiske lederskapet tok et oppgjør med Stalin-tiden. I dagens Russland 
har Stalin blitt stadig mer populær, noe som vitner om at det ikke er lett 
å ta lærdom av historien.

Selv om forfølgelsene og volden i tiden etter Lenins og Stalins bein-
harde regimer var mindre alvorlig, forble Sovjetunionen et diktatur med 
mange av kjennetegnene til et totalitært samfunn helt frem til slutten av 
1980-tallet: utreiseforbud for alle sovjetborgere, ingen ytrings- eller tryk-
kefrihet, ingen frie valg, forfølgelse og drap på politiske motstandere, et 
hemmelig politi (KGB) som overvåket alle borgere med argusøyne, og 
med kommunistpartiet som eneste tillatte politiske parti. Virkelige for-
andringer skjedde ikke i Sovjetunionen før Mikhail Gorbatsjov ble valgt 
til partiformann i 1985. Han introduserte økonomiske og politiske refor-
mer, kjent som perestrojka og glasnost, som åpnet opp for demokrati-
sering. I 1989 falt Berlinmuren, selve symbolet på sovjetmakten. Den 
hadde sperret innbyggerne inne og demokratiet ute. Sovjetunionen ble 
oppløst i 1991 og mange satte sitt håp til et fritt samfunn. Under Vladi-
mir Putins styre har imidlertid håpet om et demokratisk Russland blitt 
knust. 

Selv i totalitære samfunn var ikke alt elendighet, i all fall ikke overalt og 
i alle fall ikke hele tiden. Mennesker levde livene sine, de innordnet seg. 
Samfunnene hadde sine sider, de kunne møtes i sosiale lag. I noen land 
var det også et rikt kulturliv, i alle fall etter Stalins død. På et vis kunne 
kommunistiske samfunn også frembringe et minstemål av sosial sikker-
het, for eksempel i deler av Sovjetunionen og i DDR. Folk fikk bolig av 
staten (riktignok trangbodd) og de hadde arbeid å gå til. Etter at kom-
munismen falt sammen trodde mange at kapitalisme og demokrati ville 
komme seilende på et brett og sikre velstand og lykke. Så enkelt var det 
selvsagt ikke. I dag er det derfor en god del russere og østtyskere og andre 
som i ren skuffelse lengter tilbake til kommunisttiden. 
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Nazi-Tyskland

Overalt hvor jeg kom begynte jeg å se jøder, og jo mer jeg så, 
desto tydeligere skilte de seg ut fra resten av menneskeheten. Jeg 
følte meg kvalm. Jeg begynte å hate dem. Jeg ble en antisemitt.18

Adolf Hitler: Mein Kampf

Fascismen oppsto som en reaksjon på kommunismen og har blant annet 
sine ideologiske røtter i den italienske bondekulturen, hvor kommunis-
tenes ideer om å avskaffe eiendomsretten naturlig nok ikke var særlig 
populær. Fascismen ble utformet av populisten Benito Mussolini tidlig på 
1920-tallet. Han ble senere diktator i Italia og omtalte sitt eget styresett 
som totalitært, eller rettere som Den totale stat. Mussolini innsatte seg 
selv som fører av nasjonen (Il Duce) i 1922 og hersket frem til 1943. 
Mussolini tok systematisk livet av opposisjonen og innførte det absolutte 
diktatur. Indoktrinering av barn og unge sto sentralt. Selv ble han dyrket 
som en gudeskikkelse. 

I likhet med marxismen er fascismen preget av troen på historiske driv-
krefter. I motsetning til marxistenes forestilling om at kampen mellom 
klassene uunngåelig fører til sosialisme og klassenes oppløsning, mente 
fascistene at historien drives frem av nasjoners kamp for sin egenart, 
men også av kamp nasjonene imellom. Enkelt forklart er fascismen altså 
å finne i nasjonalismens ytterkanter. I den fascistiske staten ansees også 
sosiale klasser for å være naturgitte og nødvendige rangordninger. Mens 
kommunister litt forenklet snakket om at alle skulle være like, mente fas-
cistene at det fra biologiens side er bestemt at noen mennesker er født til 
å lede mens andre er født til å bli ledet. 
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Et annet fascistisk kjennetegn er det forskeren Roger Griffin har kalt 
palingenese, som kan oversettes til gjenfødelse av en gyllen (men som 
oftest mytisk) storhetstid. Både Hitler og Mussolini var besatt av tan-
ken om at det fantes en tysk eller italiensk «ur-rase», et folk som en gang 
var av edleste sort, men som hadde blitt ødelagt og forrådt av demo-
krater og svake statsledere. Fascismens oppgave var altså å gjenopprette 
tapt ære. Fascisme er grunnleggende sett også det historikeren Norman 
Cohn kalte en millenaristisk ideologi, hvor målet er total gjenfødelse av 
samfunn og individ frem mot et tusenårsrike. Eller som hos nazistene: 
Das Volk – folket med stor F – som entydig «arisk» og staten som red-
skap for rasens «organiske utvikling» i et rike som skulle vare like lenge 
som Romerriket. Altså rasisme i sin mest rendyrkede form. 

Adolf Hitler var sterkt influert av Mussolini. Nazismen kan betraktes 
som en radikalisering av fascismen. Det plasserer Hitler i en særstilling 
blant fascistiske førerskikkelser.

I motsetning til andre totalitære diktaturer var de tyske nazistenes vei til 
makten langt på vei resultat av frie valg. Demokratiet under den liberale 
Weimar-republikken ble rett og slett forkastet av velgerne. Adolf Hitlers 
nasjonalsosialistiske arbeiderparti (NSDAP) hadde programfestet å inn-
føre ettpartistaten. NSDAPs program oppfordret til krig, var ekstremt 
rasistisk og utpekte jødene som undermennesker. Hitler hadde egne 
militære grupper. Allerede før maktovertagelsen hadde brunskjortene 
i SA (Sturmabteilung) i flere år herjet i gatene og banket opp politiske 
motstandere. Tyskland lå skadeskutt og ydmyket – på randen av kon-
kurs, og arbeidsløsheten var stor. Inflasjonen var så høy at folk betalte 
en million mark for et brød. Etter den første verdenskrig hadde seiers-
maktene i Versailles bestemt at Tyskland måtte betale enorme krigser-
statninger. De fikk ikke lenger lov til å ha et militærvesen av betydning. 
I dette klimaet begynte Adolf Hitlers vei til makten ved å love revansj. 
Tyskland skulle bli en stormakt å regne med igjen! Han hadde også syn-
debukken klar: Det var jødene som var skyld i all elendigheten. Ikke 
bare hadde jødene kjøpt og betalt det tyske offiserskorpset til å overgi 
seg på slutten av den første verdenskrig. Ifølge nazistenes propaganda 
sto jødene også bak en internasjonal sammensvergelse som kontrollerte 
all makt i verden. De sto bak bolsjevikene i øst og kapitalistene i vest. 
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Dette skulle vise seg å være meninger som hadde betydelig gjennomslag 
i den tyske befolkningen. Ved valget i 1932 fikk NSDAP 37 prosent av 
stemmene. Kommunistene fikk 17 prosent. Det innebar at den liberale 
republikken levde farlig. Et flertall av det tyske folket stemte på partier 
som ville avskaffe demokratiet. Den konservative presidenten Paul von 
Hindenburg ville roe ned Hitler og et Hitler-vennlig militærvesen. Hit-
ler ble derfor utnevnt til rikskansler på nyåret 1933. Det skulle vise seg 
å bli skjebnesvangert. I mars det samme året fikk NSDAP 44 prosent 
av stemmene og rent flertall sammen med andre radikale høyrepartier. 
Kort tid etterpå innførte Hitler en lov som oppløste demokratiet og ga 
ham eneveldig makt. Svært mange tyskere jublet fordi de trodde at Hitler 
ville skape ro i det kaotiske Tyskland. Et godt eksempel på begeistring en 
finner vi i Saarland. Det som i dag er en delstat, var da et uavhengig tysk-
talende område i vest, hvor det i 1935 ble holdt folkeavstemning om å bli 
en del av Tyskland eller ikke. Over 90 prosent av velgerne stemte for å 
oppgi demokratiet og la seg innlemme i det totalitære Hitler-Tyskland.

Flertallet av det tyske folk hadde på egenhånd beseglet Europas skjebne. 
De neste 12 årene førte til det verste folkemordet i historien og den 
blodigste krigen verden hadde sett. 21 millioner mennesker ble drept 
direkte av regimets håndlangere, deriblant seks millioner jøder. I tillegg 
lå 41 millioner menneskelik igjen på slagmarken og i utbombede byer.

Hitlers ideologi – rasenes renhet

Adolf Hitler ville skape et raserent rike befolket av nye supermennes-
ker. Det nye riket skulle vare i minst tusen år. Hitler kalte fantasien «Det 
tredje riket», den tredje store epoken i tysk historie, etter Det tysk-ro-
merske riket på 1500-tallet og Det tyske keiserriket som gikk under etter 
den første verdenskrig. Det tredje riket skulle bli like stort og mektig 
som romerriket. Tyskland skulle aldri mer bli ydmyket av det interna-
sjonale samfunnet, mente Hitler. Nazistene ville erobre hele Øst-Europa 
og Sovjetunionen for å bruke områdene til jordbruk og ressursutvikling. 
Folkene som bodde i disse områdene, for eksempel polakker, russere og 
ukrainere, ble av nazistene ansett for å være mindreverdige. De skulle 
likvideres eller benyttes til slavearbeid for det tyske folk, som ville vokse 



52 | Storebror dreper

seg så stort og mektig at de etter hvert ville ha behov for større plass 
og tilgjengelig arbeidskraft. Nazistene kalte det livsrom (Lebensraum). 
Inspirasjonen for dette fant Hitler i kolonialiseringen av Afrika. Målet 
med å erobre Sovjet var selvsagt også å knuse kommunismen, som var 
nazismens erkefiende. Dessuten var nazistene overbevist om at det var 
jødene som kontrollerte kommunismen. I øst fant nazistene næring til 
hele sitt paranoide verdensbilde, et dobbelt fiendebilde: Kampen mot 
den kommunistiske jødedommen. De nazistiske krigsforbrytelsene i 
disse områdene skulle bli ubeskrivelige.

Sentralt i den nasjonalsosialistiske ideologien sto det vi kan kalle rasebio-
logiske forestillinger. Hitler mente, som mange i hans samtid, at Char-
les Darwins lære om naturlig seleksjon eller den best egnede i naturen, 
var overførbar til menneskelige samfunn (Darwin selv snakket kun om 
fenomener i naturen). Noen mennesker og noen raser var bedre egnet til 
å styre verden enn andre, mente rasebiologene, som mistolket Darwins 
lære til å bety den sterkestes rett, noe som innebar en innebygd forakt 
for alt som ble oppfattet som svakt. Denne retningen kalles gjerne for 
sosialdarwinisme og hadde vært utbredt tankegods i Europa i mer enn 
hundre år. Hitlerismen var i bunn og grunn en ytterliggående og vanvit-
tig form for sosialdarwinisme, som aktivt gikk inn for å dyrke raserenhet 
gjennom vold og drap. Ifølge Hitler hadde den germanske, europeiske, 
rasen (arieren) kommet lenger i utvikling enn alle andre raser. Over hele 
Tyskland ble derfor kvinner oppfordret til å føde «sunne tyske barn av 
rent arisk blod». Nazistene brukte et språk som var fullt av bilder og lig-
nelser, om nasjonen som en kropp som måtte være frisk og sunn, og fri 
for smitte og sykdom. Jøder, sigøynere og andre folkegrupper ble omtalt 
som bakterier og parasitter som kunne føre til sykdom i folkekroppen.

Hitler var omsvermet av rådgivere og ministre som var besatt av raseren-
het. Sjefen for det tyske SS, Heinrich Himmler, advarte sine SS-generaler 
mot å stjele jødisk eiendom fordi, «selv om vi har utryddet jøder som de 
bakteriene de er», så kunne møbler og klær være smittet av jødedom. 
Nazilederen for det okkuperte Polen hadde lenge omtalt jøder som «lus». 
En av de mer oppsiktsvekkende uttalelsene kom fra den notorisk blod-
tørstige justisministeren Otto Georg Thierack, som i et brev hadde advart 
Hitler mot det han oppfattet som et farlig fenomen. Han hadde nemlig 
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fått høre om en jødisk kvinne som hadde solgt morsmelk til en tysk bar-
neklinikk. «Denne melken ble gitt til spedbarn av tysk blod. Morsmelk 
fra en jødinne kan ikke betraktes som menneskeføde for tyske barn. Vi 
har valgt ikke å informere de tyske foreldrene for ikke å uroe dem, men 
vi skal ta opp de rasehygieniske aspektene ved dette med Rikets Helsedi-
rektør.»19 Thierack mente altså at jødedommen var smittsom, også gjen-
nom morsmelk.

Mange har undret seg over at Hitler og nazistene kunne ha et så opp-
blåst fiendebilde av jødene i Tyskland. Nazistene hadde ingen «fornuf-
tig» grunn til å frykte jødene, som bare utgjorde en knapp prosent av 
befolkningen. Egentlig var nazistenes antisemittisme en konspirasjons-
teori, like livsfjern som bisarre konspirasjonsteorier i våre dager om at 
kjempeøgler fra det ytre verdensrom har tatt over kontrollen i verden. I 
bunnen av det nazistiske jødehatet lå forestillingen om at jødene bar på 
en smitte, en snikende sykdom, som det var nesten umulig å beskytte seg 
mot. Med dette forskrudde tankesettet tatt i betraktning er det ikke så 
merkverdig at mange nazister etter hvert begynte å planlegge utryddel-
sen av jødene som folk.

Nazistene delte verden inn i supermennesker og undermennesker, og 
mente at raseblanding var en dødssynd. Den største synden mot utvik-
lingen av en germansk superrase var seksuelt samkvem mellom ariere og 
andre raser. Særlig jødene utgjorde en stor trussel mot den germanske 
superrasen, mente nazistene. Jødene var godt integrert i Tyskland, og 
mange jøder og ikke-jøder var gift med hverandre. I 1935 ble ekteskap 
mellom jøder og ikke-jøder forbudt gjennom Loven om beskyttelse av 
tysk blod og ære. Jøder og sigøynere mistet statsborgerskapet sitt fordi 
Riksborgerloven det samme året krevde at en tysk statsborger måtte være 
av rent arisk blod gjennom flere slektsledd. På dette tidspunktet hadde 
også jødene blitt fratatt både eiendom, arbeid og juridiske rettigheter. I 
1938 var jøder i Tyskland, selv om de var født og oppvokst i Tyskland 
gjennom generasjoner, blitt redusert til eiendomsløse, arbeidsløse, retts-
løse og statsløse. Alt dette skjedde gjennom det nazistiske lovverket. 
Neste punkt på programmet for NSDAP og Hitler var hvor man skulle 
gjøre av dem.



Ungdomssamling for Hitler, Berlin, ca. 1939. Nazistene brukte store ressurser på 
indoktrinering av barn og ungdom. Sentralt i dette arbeidet sto opprettelsen av 
Hitlerjugend for guttene og Bund Deutscher Mädel (tyske jenters forbund).
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Ungdomssamling for Hitler, Berlin, ca. 1939. Nazistene brukte store ressurser på 
indoktrinering av barn og ungdom. Sentralt i dette arbeidet sto opprettelsen av 
Hitlerjugend for guttene og Bund Deutscher Mädel (tyske jenters forbund).

Det var altså en liksom-vitenskapelig forestilling om biologi som 
avgjorde hvorvidt du var en ekte tysker eller ikke, hvem som skulle få 
leve og hvem som måtte dø. Raselære var forøvrig ikke et særtysk feno-
men på denne tiden. Også norske «vitenskapsmenn» bidro til teoriene 
om rangering av mennesker etter såkalt rasetilhørighet. 

Nazistene mente at nasjonalstaten måtte bestå av ett folk, rent og ubesud-
let. Det var ikke plass for flere «raser» i en stat. Jøder og sigøynere, som ble 
betraktet som fremmede, uten røtter og urene, ble utpekt som folkefiender 
som utgjorde en dødelig trussel mot det «tyske folkets raserenhet». Det ble 
tidlig lagt planer for å deportere alle andre etniske grupper ut av Tyskland, 
noe som raskt utviklet seg til drap – og senere – folkemord.

Det var ikke bare andre folkegrupper som ble sett på som urene. Hel-
ler ikke de funksjonshemmede hadde noen naturlig plass i det stortyske 
riket. De passet ikke inn i bildet av den perfekte arier, men ble snarere 
oppfattet som «Untermenschen», undermennesker. Igjen et trekk som 
går igjen i totalitære samfunn. I de kommunistiske landene ble funk-
sjonshemmede stuet bort på hemmelige institusjoner der de måtte leve 
under groteske forhold – eller de ble likvidert. De eksisterte rett og slett 
ikke. Logikken er like enkel som den er skremmende: I et fullkomment 
samfunn finnes ingen feil og mangler, heller ikke blant menneskene. 
Dette var også et inntrykk statsmakten ville vise frem til omverdenen. 
De fortalte rett og slett at samfunnet deres var så vellykket at det ikke 
eksisterte «mangelfulle» mennesker. 

I 1939 utnevnte Himmler Franz Stangl til leder av T4-programmet. Opp-
gaven til T4 var å plukke ut barn og voksne med funksjonshemninger 
som de mente var til sjenanse for det tyske folk. De kalte det eutanasi – 
barmhjertighetsdrap. Himmler og Stangl oppfattet det slik at funksjons-
hemmede ikke var til nytte, verken for seg selv eller for de «friske», som 
ble ulykkelige av å se på «ufullendte» mennesker. Det var tyske leger som 
utførte seleksjonen, som avgjorde hvem som skulle leve og hvem som 
skulle dø. De utførte også brorparten av likvideringene, som ble gjort med 
gift eller med eksos fra lastebiler. Dette var altså leger som hadde avlagt 
den såkalte hippokratiske ed, hvor det blant annet står: «Så langt jeg evner 
og forstår, skal jeg gi den syke dietter som vil hjelpe ham. Og alt som kan 



56 | Storebror dreper

skade eller forderve ham, skal jeg unngå. Jeg skal aldri gi noen en dødelig 
gift, ikke engang om de selv ber om det.» I den nazistiske forestillingsver-
den var funksjonshemmede, i likhet med jøder, sigøynere og homoseksu-
elle, utdefinert av menneskeheten. De ble rett og slett ikke ansett for å være 
mennesker. Dermed ble leger fritatt fra den hippokratiske ed. Minst 200 
000 funksjonshemmede etniske tyskere ble drept under T4-programmet. 
For mange av SS-legene, som senere gjennomførte uhyrlige eksperimenter 
på mennesker i konsentrasjonsleirene, fungerte T4-programmet som en 
slags forberedelse eller «treningsleir» i grusomheter.

Foreldre og pårørende ble ikke fortalt at familiemedlemmene deres ble 
drept. Isteden ble de fortalt om ulykker og uhelbredelige sykdommer 
som til slutt tok livet av deres kjære. Da det ble kjent hva som virkelig 
skjedde, førte protester til at eutanasiprogrammet offisielt ble avsluttet. 
Franz Stangl ble etter hvert kommandant i Sobibór og senere i Treblinka, 
noen av de aller grusomste dødsleirene i Polen. Etter krigen ble Stangl 
intervjuet av den kjente journalisten Gitta Sereny. Han fortalte henne at 
han ikke følte noen personlig skyld. Han utførte bare sin plikt, mente 
han. Men han innrømmet skyld i å ha «vært til stede» i feil tid. 

Politisk forfølgelse

Over hele Tyskland ble bibliotekene renset for «utyske» bøker som så ble 
brent på store bokbål. For eksempel ble alle bøker av og om Albert Ein-
stein brent, fordi han var jødisk.

«Der man brenner bøker, vil man til slutt også brenne mennesker», som 
den tyske poeten Henrich Heine skrev på attenhundretallet. Bokbålene 
har blitt stående som et symbol på de totalitære systemene som ser på det 
skrevne ord som en trussel mot sin egen eksistens. Mange mener at det 
også er et uttrykk for svakhet og dårlig selvtillit blant de totalitære lederne.

Nazi-Tyskland var utvilsomt et totalitært land hvor den politiske ens-
rettingen var total. Det hemmelige politiet, Gestapo, arbeidet på mye 
av den samme måten som Chekaen, NKVD og KGB i Sovjet. Poli-
tiske motstandere ble arrestert, bortført og myrdet. Allerede i 1933 ble 
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konsentrasjonsleiren Dachau etablert utenfor München. Den ble brukt 
som arbeids- og dødsleir for politiske fanger, men etter hvert også for 
jøder. 50 000 politiske fanger ble myrdet i leiren.

22 år gamle Sophie Scholl ble halshugget for å ha vært med på å dele ut 
antinazistiske løpesedler på universitetet i München. Hun ble dømt til 
døden av den fanatiske nazisten Roland Freisler i 1943. Freisler hadde 
fått kallenavnet «hyle-Freisler» fordi han brølte og skjelte ut de tiltalte 
uten at de fikk forsvare seg, noe som var helt normalt under rettssaker 
mot politiske opposisjonelle. Det pussige med Freisler var at han hadde 
en fortid som like fanatisk kommunist. Under den første verdenskrig satt 
han i russisk fangenskap. Etter revolusjonen gikk han etter hvert over 
til kommunistene og ble offisiell embetsmann for bolsjevikene. Freisler 
skulle altså rekke å gå i to totalitære konkurrenters tjeneste. Rettssaken 
mot Sophie Scholl den 22. februar 1943 var da heller ikke ulik rettssa-
kene mot opposisjonelle i Sovjetunionen.

I den sterke filmen Sophie Scholls siste dager fra 2005 (alle burde se den) 
finner følgende ordveksling sted mellom den brølende Freisler og en 
nervøs, men modig, Sophie. Freisler åpner med å klandre Scholl for å 
dele ut løpesedler:

-«Idioter gjør slikt, ikke tyske studenter».
-«Vi kjemper med ord», sa Sophie og fortsatte: «Min bror og jeg 

forsøkte å åpne folks øyne og avslutte den fryktelige nedslak-
tingen av jøder og andre folk så fort som mulig. Skal vi forbli et 
utstøtt og forhatt folk for alltid?»

-«Vi er et herrefolk» ropte Freisler.
-«Men herrefolk ønsker seg frihet … og at menneskeverd blir det 

viktigste igjen. Med Gud, samvittighet og medfølelse.»
-«Og DET tror De på?!» raste Freisler. «Den totale krig vil gi det 

tyske folk seier! Det skal skje storslagent med bulder og brak!» 
fortsatte han.

-«Men mange tenker det vi har skrevet og sagt. De tør bare ikke si 
det høyt» svarte Sophie.

Freislers svar var kort og brutalt: «Nå tier De stille! Høringen er 
over. Før henne vekk!».20



Den beryktede dommeren Roland Freisler (i midten), president for Volksgerichts-
hof (folkedomstolen), en domstol for politiske forbrytelser der de tiltalte ikke hadde 
noen form for rettssikkerhet.
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Den beryktede dommeren Roland Freisler (i midten), president for Volksgerichts-
hof (folkedomstolen), en domstol for politiske forbrytelser der de tiltalte ikke hadde 
noen form for rettssikkerhet.

Fem timer senere ble Sophie halshugget sammen med broren Hans og 
vennen Christopher Probst i fengselet München Stadelheim. Dagen etter 
kunne man lese i avisen Münchener Neuesten Nachrichten:

Som typiske einstøinger hadde de dømte forbrutt seg mot motstands-
ånden og forsvarskraften i det tyske folk gjennom å skjemme ut hus 
med statsfiendtlige oppfordringer og gjennom utbredelse av høyfor-
ræderiske løpesedler. Stilt overfor det tyske folkets heltemodige kamp, 
fortjener den slags løse eksistenser ikke annet enn en rask og æreløs 
død.21

I februar 1945 traff en amerikansk bombe rettsbygningen og en takbjelke 
falt over Freisler og drepte ham. Ved en skjebnens ironi ble den beryk-
tede Freisler drept i den samme rettssalen hvor han hadde felt så mange 
dødsdommer. 

Holocaust

Den 30. januar 1939 holdt Adolf Hitler en tale i Riksdagen hvor han i 
rene ord erklærte krig mot det han oppfattet som den internasjonale 
jødedommen:

I dag vil jeg nok en gang være profetisk. Hvis de internasjonale 
jødiske finansfyrstene i og utenfor Europa nok en gang skulle lykkes i 
å kaste oss ut i en verdensomspennende krig, vil ikke resultatet av en 
slik krig bli at bolsjevismen, og dermed jødedommen vinner. Den vil 
bety at den jødiske rasen blir utryddet i Europa.22

I talen viser Hitler frem hele sitt rasistiske og jødehatske repertoar: 
Jødene var skyld i den første verdenskrig, jødene sto bak både kommu-
nismen og kapitalismen, og skulle det bli en ny storkrig, ville jødene være 
årsaken til den også. På dette tidspunktet hadde Hitler allerede kastet seg 
over både Østerrike og deler av Tsjekkoslovakia. Polen sto for tur. Talen 
viser med all tydelighet at Hitlers verdensbilde var forvridd og snudd 
opp/ned. Talen peker også fremover mot den industrialiserte nazistiske 
utryddelsesprosessen mot jødene. Fra 1933 hadde nazistene oppfordret 
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jøder til å flytte ut av landet. Det ble lagt planer for å deportere jødene 
til fjerne himmelstrøk, for eksempel til Madagaskar. Disse planene ble av 
forskjellige årsaker oppgitt.

Fra 1938 begynte den tyske statsmakten å myrde jøder. Under Krystall-
natten i 1938 ble synagoger og jødiske barnehjem, aldershjem, forsam-
lingslokaler og uttalige butikker brent ned. To hundre jøder ble slått i 
hjel og 26 000 jøder ble sendt til konsentrasjonsleire.23 Novemberpo-
gromene var portalen inn til den europeiske sivilisasjonens absolutte 
nullpunkt.

Etter invasjonen av Polen i september 1939 ble forsvarsløse jøder angrepet 
på gaten. Antisemittismen var utbredt i Polen, og mange sivile polakker 
var delaktige i drap på jøder. Hundretusener av jøder ble stuet sammen i 
gettoer hvor dødstallene var skyhøye på grunn av sykdom og sult.

Fra november 1941, da den tyske invasjonen av Sovjetunionen stanset 
opp, gikk den tyske hær og den tyske ledelse over en ny moralsk terskel. 
Hele områder ble gjort «jødefrie». Systematiske mord på jøder omfattet nå 
også kvinner og barn. Det samme gjaldt for sigøynere. Einsatzgruppene, 
spesialkommandoer under Waffen SS, hadde spesialoppgaven å gjøre alle 
områder under tysk okkupasjon jødefrie. Her deltok ganske sikkert også 
norske frontkjempere i myrderiene. 5000 norske menn meldte seg frivillig 
til tysk tjeneste, og de aller fleste deltok i kampene på østfronten. Det er 
vanskelig å forestille seg at de ikke var involvert, fordi drap skjedde overalt, 
i et område som best kan beskrives som et slakterhus.

I Babi Jar, en jødisk gravplass utenfor Ukrainas hovedstad Kiev, ble 34 000 
jøder massakrert på to dager. Spesialkommandoen Einsatzgruppe C hadde 
fått i oppgave å «evakuere» jødene som bodde i Kiev, også kvinner, barn og 
eldre. De ble transportert til Babi Jar i lastebiler. Der ble de beordret til å kle 
av seg og legge fra seg verdisaker. Deretter ble de ført i små grupper mot 
kanten av en skråning og skutt i hodet. Kroppene falt direkte ned i masse-
graver. Senere ble så mange som 100 000 drept der: Andre jøder, sovjetiske 
krigsfanger og sigøynere. I juli 1943 ble 100 jødiske fanger beordret til å 
grave opp likene i Babi Jar for å slette alle spor.24
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Parallelt med mordene som foregikk ute i felten på mer enn to millioner 
jøder, ble det lagt planer for konsentrasjonsleire som kunne fungere som 
rene dødsfabrikker. Naziledelsen hadde for lengst bestemt at jøder ikke 
skulle flyttes rundt i tyskokkupert område eller deporteres til fjerntlig-
gende områder. Jødene skulle utryddes.

De nazistiske dødsleirene, som Auschwitz-Birkenau, var ment å «løse 
det jødiske problem». Det vil si å utrydde jødene fra Europa. Nazistene 
lyktes langt på vei. Bare i Auschwitz ble 1,5 millioner mennesker drept, 
hovedsaklig i gasskamre. Totalt i underkant av fire millioner jøder ble 
drept i gasskamrene. Heinrich Himmler hadde også ved flere anlednin-
ger skrevet brev til Hitler om at han var bekymret for tyske soldaters 
mentale helse. Å drepe jøder hele dagen, særlig kvinner og barn, var 
en plage for de tyske soldatene og ødela kampmoralen. Selv om jødene 
ifølge Himmler ikke var mennesker, så «lignet de jo på mennesker.»

Ved ankomst til leiren, som skjedde med tog i store kvegvogner, ble kvin-
ner og barn sendt rett i et av de store underjordiske gasskamrene. Her 
kunne så mange som 1500 mennesker bli stuet sammen. Det ble brukt 
en blåsyregass, Zyklon-B, som ikke alltid drepte effektivt. Gassen førte 
til kvelningsdød, og dødskampen kunne vare i opptil femten minutter. 
Da SS-vaktene åpnet gasskamrene lå det tårn av døde kropper innenfor. 
Dødsangsten fikk ofrene til å klatre oppå hverandre for å finne luftlommer 
i det stupmørke rommet. Slik møtte også 700 norske jøder døden, fordi 
den systematiske nazistiske utryddelsespolitikken også ble gjennomført i 
vest. Hitler og nazistene var fast bestemt på å drepe alle jøder i alle besatte 
områder. Så nådeløst bestemt var de, at seks millioner jøder ble myrdet.

Det skulle ta lang tid før de allierte maktene tok opp kampen mot Hit-
ler. Hitler-Tysklands totalitære fiende i øst, Sovjetunionen, prøvde i det 
lengste å unngå krig mot Tyskland. Josef Stalin, utenriksminister Molo-
tov og den tyske utenriksministeren Ribbentrop underskrev en ikke-an-
grepsavtale i august 1939. Det satte kommunister i mange land i en lei 
knipe, fordi de ikke visste om de skulle ta opp kampen mot tysk okkupa-
sjon eller ikke. Den floken ble løst av Hitler, da Tyskland invaderte Sov-
jet i juni 1941 og Stalin ikke hadde noe annet valg enn å gå til krig mot 
Tyskland.
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I USA hadde president Roosevelt, etter press fra Winston Churchill, 
lenge forsøkt å overbevise Kongressen om at noe måtte gjøres for å stanse 
Hitler. I Kongressen var det imidlertid flertall for å la europeerne ordne 
opp i sine egne problemer. Mange amerikanere var engasjert i bevegelsen 
America First, et navn som kanskje noen kjenner igjen fra programmet 
til Donald Trump. 

Da Japan angrep Pearl Harbor i desember 1941, snudde også den ameri-
kanske Kongressen, fordi Japan var i allianse med Tyskland. Den engel-
ske politikeren og senere statsministeren Winston Churchill var den 
store helten i denne epoken. Han hadde lenge advart mot å inngå avtaler 
med Hitler, fordi han var en diktator som ikke var til å stole på. I sep-
tember 1938 reiste den daværende britiske statsministeren Chamberlain, 
sammen med den franske statsministeren og Italias fascistiske diktator 
Mussolini, til München for å signere en ikke-angrepsavtale med Hitler. 
Avtalen innebar blant annet at Tyskland fikk rett på deler av Tsjekkoslo-
vakia. Dette fikk Churchill til å se rødt. Han skal ha sagt til Chamberlain: 
«Du hadde et valg mellom skam og krig. Du valgte skammen. Men du vil 
få krig.» Krigen som kom, skulle koste 60 millioner menneskeliv, før den 
nasjonalsosialistiske galskapen var over.
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Øst-Europa

Hverken en okse eller et esel kan stoppe sosialismens fremskritt.
Erich Honecker, DDRs statsoverhode

Etter den andre verdenskrig ble den østlige halvdelen av Europa i praksis 
kolonisert av Sovjetunionen. Den røde hær ble stående i Øst-Europa, i 
land som Tsjekkoslovakia, Polen, Ungarn, Romania, Bulgaria og Roma-
nia – og i de baltiske statene. Til å begynne med lovet Stalin at landene 
skulle få demokratisk styre, men de lokale kommunistpartiene fikk etter 
hvert mer og mer makt ved hjelp av russisk militærmakt. De østeu-
ropeiske landene mistet sin selvstendighet og ble styrt fra Moskva, og 
innen 1948 var hele Øst-Europa blitt totalitært. I Øst- Tyskland ble det 
opprettet konsentrasjonsleire som kopier av Gulag-leirene i Sovjet. To 
av leirene, Sachsenhausen og Buchenwald, var de samme som nazistene 
hadde benyttet. Her ble 240 000 fanger internert og 95 000 mennesker 
drept. Noen av fangene var nazister eller representanter for nazi-styret 
under krigen. Hovedformålet med leirene var imidlertid å «knekke bor-
gerskapet», slik at de fleste innsatte var dommere, advokater, bedrifts-
eiere, leger og journalister som på grunn av sitt yrke ble ansett å være 
klassefiender og representanter for det gamle systemet. For ikke å snakke 
om politiske motstandere. 

Mange «forbrytelser» var banale. I Øst-Tyskland ble 14 år gamle Erika 
Riemann dømt til ni år i konsentrasjonsleir fordi hun hadde tegnet en 
krusedull på en plakat av Stalin.25 I en leir i Ungarn ble en meteorolog 
arrestert for å ha meldt at «det kommer en iskald luftstrøm fra nordøstlig 
retning, fra Sovjetunionen».26 
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Stalin og Hitler hadde i 1939 kommet til enighet om å dele Polen mel-
lom seg. Mens nazistene konsentrerte seg om å myrde jødene hadde Sta-
lin planene klare for å kolonisere Polen og begynte å rense landet for 
ekspertise og motstandskraft. NKVD gikk løs på alle offiserer og folk 
med høyere utdanning: Leger, advokater, universitetsprofessorer og 
lærere, ingeniører og prester. 

I mars 1940 ble 14500 polske offiserer og sivile henrettet utenfor Smo-
lensk i det vestlige Russland, de fleste av dem i Katyn-skogen.27 Ofrene 
ble transportert med lastebil eller tog, skutt i nakken og dumpet i mas-
segraver. Kommunistregimet, som ble innsatt med sovjetisk makt etter 
krigen, kunne selvsagt aldri forholde seg til sannheten. Tvert imot fjer-
net de alle spor som kunne antyde at russerne var skyld i drapene. Blant 
annet ble gravsteiner fjernet eller ødelagt, fordi dødsdatoen 5. mars 1940 
sto på gravskriften, og på det tidspunktet var det Den røde hær som sto 
i Katyn, og ikke den tyske hæren. Enhver som forsøkte å antyde at Den 
røde hær sto bak Katyn-massakrene ble arrestert eller henrettet. Først i 
1990 innrømmet russerne at det var de som sto bak Katyn-massakrene.

For mange polakker var ikke forskjellen på nazistyret og det kommu-
nistiske diktaturet så stor. I 1968 var det store demonstrasjoner i Wars-
zawa mot regjeringen, og det ble krevd demokratisering. Myndighetene 
slo ned demonstrantene, og i avisene fikk sionister, altså jøder, skylda. 
Avisene navnga jøder, og til slutt ble 1500 polske jøder fratatt statsbor-
gerskapet og kastet ut av landet. Situasjonen gir et godt bilde av kaos og 
hvordan store deler av den østeuropeiske befolkningen hadde det. De 
holdt munn i ren oppgitthet, men visste at myndighetene var løgnaktige, 
at mye av det de lærte på skolen eller leste i avisene var løgn. Det var 
under slike maktforhold de aller fleste levde på den østlige siden av jern-
teppet. Systemet var så voldelig og nedbrytende at de fleste innrettet seg 
etter det. Folk lot kommunistene holde på, i visshet om at alt var bedrag, 
og at det var umulig å protestere, for da ville russerne slå tilbake med rå 
makt. Politikk var ikke noe som vanlige borgere involverte seg i. Politikk 
eksisterte ikke, i normal forstand. Målet med tilværelsen ble for de fleste 
å leve livet etter beste evne, og gjøre det beste ut av det.

Da Josef Stalin døde i 1953 avtok den verste terroren i både Sovjet og i de 
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sovjetiske interesseområdene. De store massedrapenes tid var over. Den 
nye diktatoren, Nikita Krutsjov, holdt i 1956 en tale som har fått navnet 
Om personkultusen og dens konsekvenser. I talen kalte Krutsjov (som inn-
til da hadde vært en lydig og lojal støttespiller med tilnavnet «slakteren 
fra Ukraina») Stalin en forbryter og en ulykke for landet. Fra 1953 og til 
kommunismens fall i 1989, gikk den sovjetiske kommunismen inn i den 
post-totalitære fasen: Et totalitært overvåkingssamfunn uten den hem-
ningsløse voldsutøvelsen og persondyrkelsen som hadde preget Lenin- 
og Stalintiden.

Selv om Krutsjov tok et hardt oppgjør med Stalin, skulle verden snart få 
merke at Sovjetunionen ikke ville tillate noen demokratisk utvikling i sine 
interesseområder. I enkelte østeuropeiske land ble det gjort forsøk på å føre 
en selvstendig politikk og å myke opp systemet. I Ungarn i 1956 gjorde stu-
dentene opprør mot kommunistregimet, stormet parlamentet og innsatte 
den reformvennlige Imre Nagy som statsminister. Sovjetunionen svarte 
med å sende tropper inn mot opprørerne, og det brøt ut blodige gatekam-
per i Budapest. 3500 mennesker ble drept, og Imre Nagy ble henrettet. 
Med samme jernhånd slo Den røde hær ned et opprør i Tsjekkoslovakia i 
1968. Tsjekkerne kalte forsøket for sosialisme med et menneskelig ansikt. 
Det var nytteløst å forandre noe i land som var under sovjetisk kontroll. I 
mange østeuropeiske land ble derfor målet å kontrollere befolkningen, slik 
at russisk militærintervensjon ble unødvendig. Skremt av erfaringene fra 
opprørene ble det, i kombinasjon med russisk militærmakt, brukt enorme 
ressurser på hemmelige politistyrker og overvåking i de østeuropeiske lan-
dene, og det skulle vise seg å være effektivt.

Ikke noe land i verdenshistorien har brukt så store ressurser på å over-
våke sitt eget folk som DDR (Øst-Tyskland). DDR blir av mange beskre-
vet som «orwellsk», etter George Orwells roman 1984. Romanen utspiller 
seg i et samfunn hvor Storebror alltid ser deg, der det finnes et tankepo-
liti som kan lese innbyggernes tanker. Målet er å kunne kontrollere alle 
tankene og følelsene til borgerne. Etter at kommunismen falt sammen i 
1989, ble det avdekket at DDR var «den mest perfekte overvåkingsstat 
til alle tider.»28 I hele DDR bodde det på slutten 17 millioner mennes-
ker. Øst-Tysklands Ministeriet for statlig sikkerhet, Stasi, hadde 97 000 
ansatte og 173 000 angivere, altså én Stasi-offiser eller informant per 63 
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personer. Stasiarkivene var så store at, hadde de blitt lagt etter hverandre, 
ville de dannet en rekke på 180 kilometer. Stasi presset folk til å angi sine 
arbeidskolleger, skolevenner og naboer.29 Stasi hadde egne prostitusjons-
agenter som hadde som spesialitet å ha sex med mistenkelige borgere, 
fotografere akten i all hemmelighet, for så å true med å avsløre det til 
ektefellene. Stasi rekrutterte barn helt ned til seks år. De hadde selvsagt 
ikke forutsetninger til å forstå hva de var med på. De ble lokket med 
gaver og godterier. De kunne fortelle om tilsynelatende uskyldige ting, 
som hva faren hadde sett på TV.30 

Å se på vestlig TV var nok til å bli arrestert. Stasi hadde lenge forsøkt å 
rette på folks TV-antenner og forstyrre («jamme») telesignaler fra vest-
tysk TV. Det var et prosjekt som ble oppgitt fordi de ikke klarte å blok-
kere signalene. Noen steder i Øst-Tyskland var det imidlertid ikke mulig 
å ta inn vestlig TV. På folkemunne ble slike områder kalt for «sorte hull». 
For hvis du bare så på østtysk TV hadde du ingen anelse om hva som 
var sant og hvordan verden utenfor så ut. Larry Hagman, som spilte J.R. 
Ewing i den dengang så populære amerikanske såpeserien Dallas, uttalte 
en gang spøkefullt at han antagelig hadde en del av æren for kommu-
nismens kollaps. «Alle», også i DDR, så på Dallas. Dallas og lignende 
tv-serier ga østtyskerne et bilde av «glamour» og velstand i Vesten som 
de knapt kunne forestille seg. Kanskje hadde Hagman litt rett. Vestlige 
såpeserier nådde folk flest og bidro i hvert fall ikke til mindre misnøye 
blant folk som blant annet måtte vente i 12 år fra bestilling til levering av 
en liten dårlig bil som var tilgjengelig i to farger (Trabant).

Å skaffe seg en skrivemaskin i DDR var vanskelig, fordi myndighetene var 
redde for hva folk kunne finne på å bruke den til. For å få kjøpt en slik mas-
kin måtte man fylle ut mange søknader og registrere seg hos politiet, og det 
var strenge begrensninger på skrivepapir og fargebånd. Etter murens fall 
ble det funnet seks millioner mapper i Stasis arkiver. Stasi brukte enorme 
ressurser på å overvåke folk med universitetsutdannelse, forfattere og 
kunstnere. Folk som kunne skrive. Åpenbart fordi de fryktet dem, noe de 
hadde all grunn til. Lenge før muren falt hadde intellektuelle møttes i små 
forsamlinger for å organisere den underjordiske opposisjonen. Filmen De 
andres liv fra 2006 gir et godt innblikk i denne overvåkingen og bør sees av 
alle som vil vite hvordan storebrorsamfunnet i DDR artet seg.

Sovjetunionens leder Leonid Bresjnev og den østtyske partilederen Erich Honecker 
feirer 30-årsdagen for opprettelsen av DDR.
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DDR var, som andre totalitære samfunn, en parodi på en rettsstat. Det 
er fullt mulig å trekke tragiske paralleller til Nazi-Tyskland også, fra en 
tid preget av krig, kaos og ekstreme ideer. For eksempel i tilfellet Hilde 
Benjamin. Under krigen var kommunisten Benjamin med i motstands-
kampen mot Hitler. Mannen hennes, som var jødisk, ble drept i en kon-
sentrasjonsleir. Benjamin klarte å flykte til Moskva. Hun var utdannet 
advokat, og etter krigen ble hun en prominent jurist i DDR. Her ble 
hun raskt utnevnt til aktor i rettsforfølgelse av «folkefiender». På folke-
munne ble hun kalt den Røde Freisler, fordi hun opptrådde litt på samme 
aggressive måte som Roland Freisler i rettssalen. Rettergangene skjedde 
også på noe av den samme måten, der de tiltale måtte finne seg i å bli 
kjeftet huden full, uten et fnugg av reelt forsvar. Under Benjamins ledelse 
ble opposisjonelle dømt til lange fengselsstraffer, andre ble sendt til giljo-
tinen i Leipzig. Hilde Benjamin ble senere justisminister. 

Benjamin fikk altså mulighet til å virkeliggjøre den totalitære ideologien 
hun hadde kjempet for. Historikeren Øystein Sørensen har skrevet at 
Benjamin helt sikker ville vært en helt i dag om hun hadde blitt myrdet 
av nazistene. «Isteden var hun så heldig å overleve og fikk anledning til å 
sette sine ideer ut i livet. Eller så uheldig», skriver Sørensen.31 

I DDR var samfunnets ideal «sosialistmennesket», etter mønster av 
Lenins idé om at kropp og sjel hang sammen: Et sunt sosialistisk men-
neske måtte være helstøpt og ubesmittet av borgerlige tanker. Stasis selv-
pålagte oppgave var å beskytte sosialistmennesket mot «tankesmitte». 
Foruten det hemmelige politiets virksomhet, var fysisk innestengelse en 
viktig brikke i DDR-statens kamp mot tankesmitten. Berlinmuren hadde 
blitt reist i 1961 som en reaksjon på at mange østtyskere flyktet over til 
det demokratiske Vest-Tyskland. Muren var til å begynne med bare en 
malingsstripe, men ble etter hvert omgjort til et gedigent festningsverk 
med piggtråd, sensorer og landminer, som gjorde det svært vanskelig 
å komme over den. I tillegg var muren omgitt av vakttårn med tungt 
bevæpnede grensevakter, som ikke kviet seg for å skyte den som måtte 
forsøke seg på flukt. Nesten 5000 mennesker klarte likevel å flykte over 
muren, mens 3000 ble arrestert for fluktforsøk. 256 ble drept av grense-
vaktene. En av dem var den 18 år gamle Peter Fechter, som ble skutt 
i august 1962. Han falt ned av muren, i ingenmannsland. Der ble han 
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liggende og blø sakte i hjel, mens han jamret seg og ba om hjelp. Spen-
ningen mellom øst og vest var så intens at ingen av grensevaktene, ver-
ken på vest- eller østsiden, forsøkte å hjelpe ham. 

I DDR var indoktrineringen like sterk som i Sovjetunionen. Ung-
domsorganisasjonen Freie Deutsche Jugend (FDJ) – fri tysk ungdom – 
ble etablert i 1946. Denne organisasjonen skulle få barn og ungdom til 
å «elske» fedrelandet, Marx og Stalin. Den australske skribenten Anna 
Funder skriver om FDJ at: «Prosjektet var en nøyaktig kopi av nazistenes 
Pfimpfe for barna og Hitler-Jugend for ungdommen. Folk spøkte med at 
«Fri tysk ungdom» og «Hitler-Jugend var så like at det bare var fargen på 
halstørkleet som skilte dem. I begge var det møter, fakler, edsavleggelse 
om lojalitet og en konfirmasjonsseremoni for 13-åringer, komplett med 
tente lys og bønnelignende besvergelser. Det ble krevd at alle små barn 
skulle være med i Pioniere (småbarnsbevegelsen)».32 En av sangene til 
FDJ het Folkepolitiet, og gikk som følger:

Folkepolitiet
Som vil oss så godt
Det leder oss på rett vei
Og er vår gode venn.
Og når jeg blir stor 
Er det sikkert og visst At jeg også blir
Folkepoliti. For menneskeheten 
En hjelper jeg er
Jeg beskytter fedrelandet 
Som Folkepoliti.

Selv om DDR overgikk selv den villeste storebrorsfantasi, var lignende 
overvåkingsvirksomhet utbredt over hele Øst-Europa. Ungarns mest 
berømte forfatter, Peter Esterhazy, fikk etter murens fall vite at hans egen 
far var angiver for Ungarns hemmelige politi. I NRKs Bokprogrammet 
den 5. februar 2008, beskrev han hvordan det var å leve i det totalitære 
Ungarn, hvor man ikke kunne være trygg, selv for sin egen familie. Den 
som har vokst opp i et trygt demokratisk land som Norge, kan ikke fullt 
ut forstå hvordan det er å leve i konstant frykt, mener han:



 Øverst: 18 år gamle Peter Fichter blør ihjel ved Berlinmuren etter å ha blitt 
skutt av østtyske grensevakter. Hundrevis av mennesker fra begge sider så 
hjelpeløst på mens han døde. Nederst: Gutt slår med hammer og meisel på 
Berlinmuren i november 1989, bare noen uker før kommunismens 
sammenbrudd.
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I et diktatur kan man synke dypt … Jeg tror at for en vesteuropeer, 
og Norge er en vesteuropisk stat, er diktaturets vesen uforståelig. Man 
tror kanskje slik: Ja, det er litt hardere, politiet er litt mer ubehage-
lig. Kom man til Budapest på 1980-tallet, gikk man på en restaurant 
og drakk Campari med soda. Så hva er problemet? Problemet er at 
i et diktatur er alt angst. Også Campari med soda. Man kan bare 
handle ut fra angst. Men man kan ikke tenke på det hele tida. Der-
for kaller man ikke angsten for angst, men sier noe annet. Man sier 
«det regner» – at man «er forelsket». Men ikke at man har angst … 
Alt man gjør vokser ut av angsten. Det kan man ikke forstå, det må 
man oppleve.

Det er viktig å huske at Ungarns historie, i likhet med mange andre øst-
europeiske land, er slik at de gikk fra et fascistdiktatur under den andre 
verdenskrig til et kommunistdiktatur etter krigen. De levde altså i 50 år, 
og enkelte steder lenger, i et brutalt diktatur. I Budapest kan du se et godt 
eksempel på dette ved å besøke museet Terrorhuset. Her lå fascistenes 
torturkamre under krigen, og her lå kommunistenes ditto torturkamre 
etter krigen. I samme hus, i samme kjeller. Her er også torturredskaper 
og galger utstilt, en påminnelse om de totalitære ideologienes likhet i 
metoder.

Sovjetunionens og Øst-Europas sammenbrudd er blitt kalt kommunis-
mens merkelige kollaps. Det finnes mange årsaker til sammenbruddet 
i 1989, og vi skal ikke gå inn på detaljene her. Men det var uansett for 
mange oppsiktsvekkende at det skjedde såpass fredelig. «Not with a bang, 
but with a wimper» (ikke med et brak, men med et klynk) ble det skre-
vet i britiske aviser på den tiden. Men unntak var det. I Romania var det 
lenge gatekamper mellom det hemmelige politiet, Securitate og demo-
krater, men til slutt gikk luften ut av ballongen da diktatoren Ceauşescu 
og kona Elena ble arrestert og henrettet. I Jugoslavia brøt det som kjent 
ut blodige borgerkriger og folkemord etter kommunismens fall. Utover 
disse hendelsene foregikk kollapsene forbløffende stille og rolig. Mange 
hadde forventet krigstilstander. Men de kommunistiske systemene var 
utslitte og uten motstandsevne. Når den reformvennlige Gorbatsjov var 
på besøk i DDR i 1989, under feiringen av landets 40-årsjubileum, var 
det bare for å fortelle DDRs statsleder Erich Honecker at alt var slutt. Da 
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lederen av Sovjetunionen fortalte at «livet straffer dem som kommer for 
sent», hadde ikke kommunistene lenger noen mulighet til å fortsette. De 
hadde ingen støtte i folket og var avhengige av rå makt for å regjere. Mot 
slutten av DDRs levetid hadde Stasi blitt så besatt av å overvåke sin egen 
befolkning at de ikke så slutten komme. Da de innså at de var ferdige, 
satte de i gang med å brenne arkivene, væpnet seg til tennene og forskan-
set seg på kontorene sine i frykt for å bli lynsjet av befolkningen.

I desember 1989 hadde grensevaktene i Berlin i ren forvirring begynt å 
gi blaffen i å kontrollere hvem som kom inn og ut av landet. Da vanlige 
østtyskere begynte å komme tilbake med ølbokser kjøpt i vest, var alt 
forbi.33
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Verstingen Mao

Hovedproblemet med noen østeuropeiske land er at de ikke har 
eliminert sine kontrarevolusjonære.34

Mao

Da Mao Zedong døde i 1976, var den siste av de store politiske masse-
morderne borte. Hitler, Stalin og Mao ledet statsmakter som til sammen 
drepte mange titalls millioner mennesker. Å tallfeste hvor mange som 
faktisk ble drept under Mao, har vist seg å være vanskelig. Sammenlignet 
med Russland, og særlig Tyskland, lå Kina langt tilbake i teknologisk 
og økonomisk utvikling. Kina var et uoversiktlig bondesamfunn med 
mangel fulle folketellinger. Kinesiske myndigheter har også gjort det de 
kan for å skjule sine forbrytelser. 

Folkemordsforskeren R. J. Rummel opererer med et antall på 35 millio-
ner døde.35 I den franske boken Kommunismens svarte bok er tallet mye 
høyere, rundt 60 millioner.36 Ifølge den nederlandske historikeren Frank 
Dikötter ligger antallet «unaturlige dødsfall» på 45 millioner. Mye tyder 
på at Mao var den største massemorderen i verdenshistorien. Tallene er 
uansett så høye at de gir oss en klar indikasjon på omfanget av volden i 
Maos statsapparat.

Som i Russland, opplevde kineserne et dramatisk maktskifte som førte 
dem fra et grusomt regime til et som var enda verre. Fra 1927 til Maos 
maktovertagelse i 1949 ledet generalen Chiang Kai-Shek et nasjonalistisk 
militærdiktatur som var usedvanlig brutalt. I årene mellom 1927 og 1949 
utkjempet Chiang Kai-Sheks nasjonalister og kommunistene en nærmest 
uavbrutt borgerkrig for å avgjøre Kinas fremtid. Nasjonalistene drev 
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systematisk utslettelse av kommunister og kommunistsympatisører over-
alt hvor de fikk fotfeste. Så mange som ti millioner kan ha blitt drept.37 At 
Mao skulle overgå disse drapstallene med flere hundre prosent, forteller 
alt om prisen den vanlige kineser har måttet betale for maktkampen mel-
lom autoritære ideologier. For den fattige kinesiske bonden var drap og 
sult en konstant del av tilværelsen, om den ble utført av nasjonalist ene 
eller av kommunistene. De virkelig astronomiske ulykkene rammet Kina 
etter 1949, da Mao satte i gang store og ødeleggende sosiale eksperi-
menter med befolkningen som forsøkskaniner. Mao var en klassisk 
tyrann som lot seg styre av sine egne innfall, blant annet om hvordan 
man forvandler en fattig bondekultur til et moderne industrisamfunn 
på rekordtid, og hvordan folket skulle organiseres til å praktisere den 
rette kommunistiske tro. Disse forsøkene, kalt Det store spranget og 
Kulturrevolusjonen, har blitt stående som skoleeksempler på det for-
rige år hundrets totalitære vanvidd.

Maos vei til makten

Tidlig på 1950-tallet befestet Mao sin posisjon som enerådende i kom-
munistpartiet etter å ha renset partiet for det han mente var kontrarevo-
lusjonære. Etter å ha nedkjempet all motstand mot kommunistre gimet 
begynte Mao arbeidet med å forme Kina ideologisk, med stalinistisk 
terror som fremste virkemiddel. I 1950 satte han i gang «Kampanjen 
for undertrykkelsen av de kontrarevolusjonære». De kontrarevolusjo-
nære var enhver som måtte ha samarbeidet med nasjonalistene, eller de 
som Maos rødegardister mistenkte for å være nasjonalister, og det var 
mange som intetanende falt inn under den kategorien. Distrikt for dis-
trikt, provins for provins, ble systematisk renset for de «kontrarevolusjo-
nære», som ble stilt opp på rekke og rad, og skutt uten lov og dom. Mao 
fulgte årvåkent med i utrenskingene, og klaget over at det ikke gikk fort 
nok unna. Han kritiserte enkelte provinser for å være for etter givende, 
de drepte ikke mange nok. «Mange steder», skrev Mao i et brev den 
30. mars 1941, «våger man ikke å drepe kontrarevolusjonære i stor skala 
i full offentlighet. Denne situasjonen må det gjøres noe med».38 I volds-
bølgen i 1951 ble rundt tre millioner mennesker drept.
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Mao ville at flest mulig skulle være tilskuere til henrettelsene, for å spre 
uhygge og advare befolkningen mot å la seg påvirke av kontrarevolu-
sjonære tilbøyeligheter. En kvinne fra Storbritannia, som var til stede 
i Peking i 1951, var vitne til at 200 mennesker ble marsjert gjennom 
gatene og «deretter skutt i hodet så hjernemassen sprutet på tilskuer-
ne».39 Den groveste volden under Mao foregikk gjerne for fulle hus og 
ikke i det skjulte, noe som var mer vanlig under Stalins og Hitlers dikta-
turer. Denne formen for «skrekk og advarsel» har hengt igjen i det kine-
siske systemet. Helt opp mot våre dager har kinesiske dødsdommer blitt 
fullbyrdet ved skyting i full offentlighet, først på idrettsarenaer, senere 
for et mindre antall tilskuere. Siden 2004 brukes egne «dødsbiler» som 
kjører rundt i landet med helsepersonell som kan sette giftsprøyter.

Mao så også nytten i slavearbeid, noe som sparte livet til millioner av 
«klassefiender og kontrarevolusjonære». Mao skrev at selv om disse 
menneskene hadde «begått forbrytelser som fortjener å straffes med 
døden», så måtte ikke alle drepes, fordi «vi da ville gått glipp av en stor 
arbeidsstyrke».40

Flere millioner kinesere ble sendt til slavearbeid i enorme konsentra-
sjonsleirsystemer kalt Lao Gai, som betyr reform for arbeid. Mao fikk 
hjelp til å bygge opp leirene av Stalins egne eksperter, som hadde bygget 
Gulag-systemet. Så mange som 27 millioner mennesker kan ha dødd i 
Lao Gai-leirene eller andre typer fengsler under Maos styretid.

I tillegg ble titalls millioner satt i husarrest og overvåket som straff for 
kontrarevolusjonære tendenser. Under slike straffemetoder ble hele 
familien frarøvet friheten. De gikk på arbeid og skole, men tilbrakte 
resten av tiden i husarrest, eller de ble stilt for lokale folkedomstoler med 
jevne mellomrom for å bekjenne sine synder. De som ble utsatt for dette 
var i virkeligheten som oftest ikke «kontrarevolusjonære». Slikt ble man 
ganske umiddelbart henrettet for. De ble snarere plukket ut for små for-
seelser, for eksempel «dårlig arbeidsmoral». Eller så ble de plukket ut helt 
vilkårlig. Målet var å sverte folk og stille dem ut, som i en moderne gape-
stokk, til skrekk og advarsel. Mange som ble satt i husarrest ble senere 
henrettet eller begikk selvmord i skam.



Bonden Huang Chin-Chi, bakbundet og knelende foran en geværmunning like før 
dødsdommen blir gjennomført. Huang ble dømt til døden for anklager om utbyt-
ting av andre bønder.
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Bonden Huang Chin-Chi, bakbundet og knelende foran en geværmunning like før 
dødsdommen blir gjennomført. Huang ble dømt til døden for anklager om utbyt-
ting av andre bønder.

Mao selv levde som en keiser på statens bekostning, også under de verste 
sultperiodene. Han var lenge Kinas eneste milliardær. Dette brøt selv-
sagt stygt med grunnleggende kommunistiske ideer om likhet og klasse-
kamp. Spredt over hele Kina hadde Mao over 50 private gods og villaer 
med store svømmebasseng. Mange av dem besøkte han aldri. Eiendom-
mene la beslag på enorme fruktbare landbruksarealer, og innsjøer ble 
avstengt for at Mao skulle kunne dyrke sin største lidenskap, svømming. 
Flere av eiendommene hadde atomsikre bomberom på flere etasjer. Mao 
var glad i luksuriøs mat og fikk eksklusive og ferske råvarer fløyet inn fra 
inn- og utland på kort varsel. Mao skal også ha insistert på at all risen 
han spiste skulle være håndskrellet.

Under Maos styre var det streng seksualmoral. Hovedtanken var at sek-
suell nytelse var borgerlig og upassende for det revolusjonære mennes-
ket. Samleie var et redskap for å skaffe barn til nasjonen og hæren. Men 
noen er likere enn andre. Mao selv hadde et eget harem av unge kvinner 
til disposisjon, og mange av dem fikk betalt noen småpenger for å ligge 
med ham.

Mao ble dyrket som en gud over hele Kina. På initiativ fra Mao selv: «Vi 
trenger persondyrkelse», sa Mao, «det er absolutt nødvendig». Mao reiste 
rundt i Kina og lot seg fotografere og filme for propagandaapparatet. I 
avisene kunne man lese at en bonde hadde fått tak i en spade som Mao 
hadde tatt på. Bonden erklærte begeistret at «Hver gang vi ser denne spa-
den, vil vi tenke på formann Mao, og vi vil få flere krefter». Utad ble Mao 
presentert som det perfekte og ufeilbarlig gode mennesket.

Det store spranget

Fra 1955 begynte de store landreformene i Kina. Som i Sovjetunionen 
var Maos plan å kollektivisere landbruket, noe som i praksis betød at 
bøndene produserte, for så å bli fratatt jordbruksproduktene uten at de 
fikk fem øre tilbake. De ble fratatt muligheten til å selge produktene sine 
på markeder. Maos idé var at bøndene skulle få beholde det de trengte 
for å overleve selv, og at resten skulle sendes inn til byene eller bli en 
del av hærens forsyninger. Mao hadde satt opp en kvote for hvor mye 
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en innbygger trengte av mat for å overleve. Mao satte kvoten ned til det 
halve av hva et menneske behøver for å overleve. «Så snart man er inne 
i kollektivet, får man bare den maten staten deler ut», ble det sagt. Da 
oppsto altså den uholdbare situasjonen at det var de som levde på lands-
bygda og dyrket jorden, som fikk minst tilbake. Bøndene sultet foran sitt 
eget spiskammer. Mange bønder protesterte, noe det ble slått ekstremt 
hardt ned på. Rødegardistene drev rene straffekolonier rundt omkring 
på landsbygda og henrettet titusener av landarbeidere. I de store kollek-
tivbrukene jobbet bøndene under oppsyn. Staten bestemte når og hvor 
de skulle arbeide, og «unnasluntring» ble straffet hardt. I Folkets Dag-
blad ble det i 1956 erklært høyt og tydelig fra Mao at bøndene skulle 
arbeide dobbelt.41 I praksis var Kina blitt til et slavesamfunn.

Det store spranget i årene 1958 til 1960 var Maos egenproduserte idé om 
at Kina skulle få fart på den økonomiske utviklingen – og det i ekspress-
fart. Mao var besatt av tanken på at Kina skulle bli en supermakt på linje 
med Sovjet. Til det trengtes industriell utvikling, ikke minst stålproduk-
sjon. I tillegg var Kina avhengig av en arbeiderklasse for å bli et mer 
passende kommunistisk samfunn. I kommunistisk ideologi er det stor-
byenes arbeiderklasse i et moderne industrisamfunn som skal lede an 
i revolusjonen og ta over produksjonsmidlene, ikke fattige bønder på 
landsbygda. I utgangspunktet mente Mao riktignok at det var bøndene 
som var de ekte revolusjonære. Han var delvis tilhenger av det som er blitt 
kalt agrarkommunisme (bondekommunisme). Men utviklingen krevde 
at Kina måtte moderniseres. For å få til dette måtte jordbruksproduk-
sjonen opp, fordi staten kunne kjøpe jordbruksprodukter billig og selge 
dem dyrt for å øke statens inntekter. I tillegg skulle stålproduksjonen øke 
dramatisk. Til det trengtes brensel og jern, slik at mange bønder måtte 
slutte å produsere mat og konsentrere seg om behovene i stålindustrien. I 
mange provinser ble jordbruksredskaper smeltet om til jern for å forsyne 
staten med det den hadde krevd av dem. Alternativet kunne være harde 
straffer. Summen av det hele var total katastrofe, og mest av alt for bøn-
dene, nok en gang. Over hele Kina jobbet folk i rent slaveri. Jordbruket 
sank som en stein fordi mange bønder ble satt til å gjøre andre ting enn 
å produsere matvarer. I tillegg tok staten det meste av maten som faktisk 
ble produsert, og solgte den ut av landet, for eksempel til Sovjetunio-
nen. Sultedøden som fulgte kostet minst ti millioner menneskeliv.42 Da 
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sulten var på sitt verste, satte Mao ned matkvotene ytterligere. Han var 
overbevist om at det store spranget var riktig vei å gå. Mao var ikke bare 
umenneskelig, han var full av vanvittige ideer. Han gikk ut i avisene og sa 
at «Jeg tror det er bra å spise mindre. Hva er poenget med å spise mye og 
få en stor mage, som de utenlandske kapitalistene i tegneseriene?»43 Mao 
fikk det også for seg at det var spurven som var skyld i at så mange avlinger 
gikk tapt. Han oppfordret derfor alle til å vifte med armene og rope høyt 
når de så en spurv. På den måten ville spurvene rett og slett falle døde til 
bakken av ren utmattelse fordi de ikke kunne lande, mente Mao.

Mao ødela på få måneder kinesisk infrastruktur og ruinerte store deler 
av den kinesiske landsbytradisjonen. Det er kanskje ikke så merkelig med 
tanke på at Mao selv mente at han var i «krig» mot både matprodusentene 
og matkonsumentene».44 Da er det ikke mange igjen å drive krig mot.

Kulturrevolusjonen

I 1966 satte Mao i gang en storstilt plan for å sette hele folket på skole-
benken. Det store spranget hadde satt Kina mange tiår tilbake i utvikling 
og kostet mange millioner menneskeliv. Selv om det meste av den kine-
siske nøden etter 1949 var skapt av Mao selv, fantes det ikke et fnugg av 
selvkritikk å spore hos ham. I stedet vendte han blikket mot resten av 
befolkningen. Mao mente at det fremdeles var mange fiender av revo-
lusjonen i folket, og de måtte røykes ut, en gang for alle. Det var de som 
var årsaken til at alle prosjektene hans var slått feil. De trodde ikke hardt 
nok. Kulturrevolusjonen har også blitt kalt den store utrenskingen, fordi 
formålet var å utslette all den motstand som Mao mente lå i folket. Men 
først ute var et angrep på kulturen, og derav navnet kulturrevolusjonen. 
Det kinesiske kommunistpartiet mente at all kultur skulle gjenspeile det 
nye sosialistiske mennesket i den nye tidsregningen. Kulturen skulle 
tjene revolusjonen og Mao. Alt annet ble ansett for å være folkefiendt-
lig. Billedkunst og skulpturer ble jevnet med jorden. Av Pekings 7 000 
monumenter, ble 5 000 ødelagt. Bøker fra Vesten eller gammel kinesisk 
litteratur ble brent. 



Øverst: «Lær vitenskap, bygg landet ditt!». Propaganda fra kulturrevolusjonen 
i Kina, 1970. Under: Unge revolusjonære hyller kulturrevolusjonen. Her utfø-
rer en teatergruppe i Jiangdu-provinsen en sang som kritiserer gamle kinesiske 
tradisjoner.
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Men én bok ble i alle fall spart. Sentralt i kulturrevolusjonen sto nemlig 
en av verdens mest publiserte bøker, den som på norsk er blitt kalt Maos 
lille røde. Boka har blitt trykket opp i mer enn en milliard eksemplarer. 
Her finner man mange av Maos tanker om hvordan livet for en sann 
revolusjonær bør arte seg. Særlig viktig er begrepet selvkritikk. Mao skri-
ver at det er viktig å kunne gi kritikk, og å kunne motta kritikk. Samtidig 
gir Mao klart uttrykk for at det finnes sann kritikk og usann kritikk. Mao 
mente for eksempel at mange fremdeles, i 1966, hadde borgerlige tanker, 
noe som var både unaturlig, farlig og absolutt feil. I tråd med kommunis-
tisk teori mente Mao at revolusjonen og marxist-leninismen – og i prak-
sis alt han sa og gjorde – var absolutt sant. Derfor var hele selvkritikken 
en bløff. Man hadde ikke en sjanse til å si noe som helst som ikke på peti-
meteret var i tråd med den gitte lære. Oppgaven under kulturrevolusjo-
nen var å overbevise enhver som måtte tvile, om den absolutte sannhet 
som ikke var gjenstand for diskusjon. Tilbudet kom i form av «an offer 
you can’t refuse», og den som ikke ble overbevist nok, ble straffet hardt, 
ofte henrettet: Ta selvkritikk eller dø!

Mao kunne være en slu strateg. Han innså potensialet i de unge som var 
mer enn villige til å legge skylden for elendigheten på foreldregenerasjo-
nen. Med blomstrende og eggende språk mante han ungdommen til inn-
sats. Endelig skulle de bli hørt! Tre millioner rødegardister mellom 16 og 
24 år ble mobilisert, og de viste stor entusiasme. (I Europa vakte denne 
mobiliseringen, og særlig voldsforherligelsen, stor entusiasme blant ven-
streorienterte yttergrupper, for eksempel i det norske AKP(m-l). De 
tyske terroristene i Bader Meinhof-gruppen ble også sterkt inspirert av 
kulturrevolusjonen.) Mao skrøt av ungdommen og sa at de var nasjonens 
pionerer. De ble til en blodtørstig mobb som herjet over hele Kina. De 
stormet til og med kontorene til kommunistpartiet i mange byer og fikk 
partitoppene henrettet. Mao lente seg tilbake og så nytten i dette også. 
Det rensket luften og styrket hans egen makt, mente han.

Tusenvis av lærere ble banket opp på skolene, fordi de satte klassefiendt-
lige griller i hodene på studentene, kunnskap som ikke var kommunis-
tisk nok. Alle spor av det gamle ble ansett for å være mistenkelig. Rundt 
omkring på torv i byene ble grupper av «kontrarevolusjonære» stilt opp 
på ramper med plakater rundt halsen hvor det sto: «Kontrarevolusjonært 
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revisjonistisk element» eller «karrierist» (som antydet at noen prøvde å 
bli til noe, å stikke seg ut av mengden). Hvis noen var så uheldige å bli 
tatt med smykker eller klokker, ble de umiddelbart stemplet som blod-
sugere. Buddhistiske munker ble stilt opp med plakater hvor det sto: «Til 
helvete med Buddhistiske skrifter. De er fulle av hundedritt!»45 Religion 
ble sett på som reaksjonært og kontrarevolusjonært. For å ydmyke mest 
mulig ble det helt maling over ofrene. De satte på dem papirhatter for å 
latterliggjøre og skambanket dem foran publikum. I sidegaten sto laste-
biler som transporterte dem til retterstedet hvor de ble skutt i nakken.

Kulturrevolusjonen tok fullstendig av, og ting kom ut av kontroll. Røde-
gardistene huket tak i det de kunne komme over av det de oppfattet som 
mistenkelig. Flertallet av ydmykede, arresterte og henrettede hadde ikke 
gjort noe som helst. Resultatet av kulturrevolusjonen var at Kina ble en 
kulturell ødemark. Millioner av mennesker var blitt drept.46

Men Mao fikk den kontrollen han var ute etter.

Mao døde i 1976. På slutten var Mao så syk, at da han tok imot Pakistans 
statsminister i mai 1976, var det bare skjelettet igjen av ham der han satt 
måpende i en stol og håndhilste. Mao regjerte eneveldig til siste ånde-
drag. Persondyrkelsen av Mao i dagens Kina er fremdeles total, og por-
tretter av Mao henger over alt.

Dalai Lama flykter på hesteryggen til India i 1959. Kinesiske myndigheter ønsket 
å arrestere ham.



Dalai Lama flykter på hesteryggen til India i 1959. Kinesiske myndigheter ønsket 
å arrestere ham.
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Tibet

Kineserne har helt siden 1959 ført en meget brutal okkupasjonspolitikk 
mot Tibet, som aldri har godtatt den kinesiske politikken. Allerede i 1950 
forsøkte Mao å besette landet, men måtte gi seg fordi tibetanerne gjorde 
motstand. Da tibetanerne bød på motstand under Det store spranget, var 
begeret fullt for Mao. Han hadde lenge hatt ønske om å utslette den tibe-
tanske motstandsviljen. Særlig provoserte det Mao at tibetanerne hadde 
en helt selvstendig kulturell identitet og religion som ikke harmonerte 
med den kinesiske renhetsdyrkelsen. I 1959 slo den kinesiske hæren ned 
opprør over hele Tibet, noe som førte til tusenvis av drepte. Mao isolerte 
den tibetanske landsbygden og la beslag i matvarene, noe som førte til 
massiv sultedød, kanskje den verste enkeltstående sultedøden under Det 
store spranget. Kinesernes herjinger hadde også grusomme konsekven-
ser for den buddhistiske religionsutøvelsen i Tibet. Templer ble rasert. I 
1959 fantes det 2 500 templer i Tibet, i 1961 var antallet redusert til 71.47 
Tusenvis av buddhistmunker ble drept. I 2008 blusset opprør opp igjen 
i Tibets hovedstad Lhasa og tibetanske demonstranter ble skutt ned og 
drept på åpen gate av opprørspoliti. Flere hundre ble arrestert. Den kine-
siske okkupasjonen i Tibet vitner om at kommunistiske stater fremdeles 
preger verden og fører til menneskelig lidelse.
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Det ny-totalitære Kina

Etter 1978 gjennomgikk Kina store økonomiske reformer. Maos styre 
hadde etterlatt et Kina som var uten noen særlige inntekter, uten effektiv 
industri og frakoblet den globale økonomien. Selv toppene i kommu-
nistpartiet var misfornøyde. Deres privilegerte tilværelse var ikke lenger 
så mye å skryte av, siden økonomien var både isolert og knapp. 

Det kinesiske kommunistpartiet var oppfinnsomt. Kommunisme og 
vestlig markedstankegang ble eltet sammen til en blanding som fungerte 
på sitt vis i noen år. I Vesten var det mange som var optimistiske, i den 
forstand at man forestilte seg at mer økonomisk frihet ville føre til mer 
politisk frihet. En stund var det også en utbredt tanke i det kinesiske 
kommunistpartiet. Men jernteppets fall og korrupsjon satte en brå stopp 
for politiske reformer. I frykt for folkelig oppstand gikk i stedet det kine-
siske lederskapet fullstendig i lås. 

På den tiden da kommunismen i Sovjetunionen og de østeuropeiske lan-
dene brøt sammen, var det mange som forestilte seg at frigjøringen ville 
bre seg til Kina også. Men slik skulle det ikke gå. Dette gikk for alvor opp 
for verdenssamfunnet i 1989, med de store demonstrasjonene på Den 
himmelske freds plass. Her hadde særlig studenter samlet seg for å kreve 
politiske reformer, ytringsfrihet og demokrati. Til å begynne med gikk 
det bra, og verdenspressen fulgte utviklingen. Demonstrasjonene gikk 
over flere dager, og det kom stadig flere mennesker til. Til slutt bestemte 
kommunistpartiet seg for at det fikk være nok og sendte hæren inn med 
tanks og væpnede soldater. Det ble et blodbad. Flere hundre, kanskje 
tusenvis, ble massakrert. Det er ingen som riktig vet hvor mange som ble 
drept eller hvor mange som ble arrestert i etterkant. Kinesiske myndig-
heter la fullstendig lokk på hendelsene og det er fremdeles strengt 
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forbudt å snakke eller skrive om hendelsene på Den himmelske freds 
plass i dagens Kina. Hendelsen er bokstavelig talt visket ut av den kine-
siske offentligheten. Fordi den som kontrollerer fortiden, kontrollerer 
nåtiden, som det heter.

I dag kan Kina beskrives som ny-totalitært. Den politiske undertrykkel-
sen har ikke vært så ille siden Mao. Mens den kapitalistiske utviklingen 
har skutt fart (men ikke i form av en fri markedsøkonomi), har kommu-
nistpartiet strammet skruen om befolkningen med mange omdreininger. 
Den digitale revolusjonen har gitt kommunistpartiet muligheter til over-
våking og forfølgelse som ville fått George Orwell til å heve øyebrynene. 

Kinas nærmest eneveldige diktator Xi Jinping er nå i praksis «utnevnt» 
til president på livstid. Kommunistpartiet sitter på et maktapparat som 
ingen tidligere diktaturer har vært i nærheten av. Kina er på full fart inn 
i det totalitære igjen. De har rett og slett gjenoppfunnet diktaturet og til-
passet det til informasjonsalderen. Med de uendelige mulighetene som 
moderne teknologi innebærer, fremstår Orwell og hans «Storebror» som 
rene spådommer. 

I Xi Jinpings rike gjøres dette ved å bruke loven. I Kina gjelder ikke loven 
for staten, kun for borgerne. Borgerne må stå til rette for sin feiltenking, 
gjerne på TV. Det såkalte «kredittsystemet» rangerer borgere i et enormt 
sosialt rangsystem, der den perfekte borger, altså den som følger partiet 
i tykt og tynt, belønnes, mens de «asosiale» straffes med reiseforbud og 
skolenekt. 

Såkalte omskoleringsleirer (fangeleirer) er på vei tilbake. Særlig har det 
gått utover den muslimske uiguriske minoriteten i Xinjiang-provinsen 
i Nordvest-Kina. Rundt en million uigurer har blitt sendt til slike leirer. 
Myndighetenes mål er å «omskolere» dem til lojale kommunister og 
kinesiske patrioter. Alt dette skjer uten lov og dom og i strid med all 
internasjonal rettspraksis. Menneskerettighetsorganisasjoner rappor-
terer om tortur og annen mishandling. Uigurer tvangsflyttes fra hjem-
mene sine. Tusenvis har rett og slett forsvunnet, mange er blitt drept, 
men ingen kan vite med sikkerhet hvor mange det kan dreie seg om. 

Et ikonisk bilde: En demonstrant i Beijing stiller seg opp foran en tankkonvoi 
nær Den himmelske freds plass i 1989. Ingen vet hva som skjedde med mannen 
på bildet. Antagelig ble han henrettet. Det amerikanske tidsskriftet Time Maga-
zine inkluderte i 1998 den ukjente på sin liste over forrige århundres mest innfly-
telsesrike personer.
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Utviklingen i Hong Kong er også deprimerende, sett fra et menneskeret-
tighetsperspektiv. Da Storbritannia overlot Hong Kong til Kina i 1997, 
var det med en felles forståelse av at Hong Kong skulle fortsette å ha 
indre selvstyre og en demokratisk forfatning. I dag er dette historie. Et 
stadig mer aggressivt Kina har i praksis beseglet Hong Kongs skjebne 
som en integrert del av Kina, med alt det innebærer. Demokratibevegel-
sen i Hong Kong har nesten blitt stille i frykt for konsekvensene. Kine-
siske myndigheter truer med militær intervensjon. Mange mener at det 
kun er snakk om kort tid før Hong Kongs demokrati forsvinner for godt. 

Den kinesiske økonomien er verdens nest største. Kinas enorme investe-
ringer i teknologi (de fleste kjenner for eksempel til Huawei) gir ledelse 
innen flere felt, som kunstig intelligens og det mye omtalte 5G-nettet. 
Det er ikke rart at lederskap og næringsliv verden rundt vil ta del i denne 
utviklingen. Utad har globalisering og teknologi – og en mer ustabil ver-
denspolitikk – gitt oss et historisk sett utypisk Kina som en mektig ver-
densomspennende aktør. Kinas økonomiske og sosiale innflytelse over 
hele kloden spres med en enorm effektivitet og hastighet. Det dreier seg 
om varehandel, men også om teknologieksport og investeringer.

En av de store hodepinene for liberale demokratier er hvordan de skal 
forholde seg til et voksende og mer autoritært Kina. Av erfaring vet vi at 
kinesiske myndigheter er svært nærtagende, og at spørsmål om mennes-
kerettigheter og ytringsfrihet betraktes som indre anliggender og der-
for off-limits. Fra kinesisk hold betraktes spørsmål som okkupasjonen 
av Tibet, forholdet til Taiwan, Kinas territorielle krav i Sør-Kinahavet, 
uigurenes situasjon og ikke minst utviklingen i Hong Kong som indre 
anliggender. 

Det kinesiske kommunistpartiet utnytter svakhetene i demokratiske 
systemer for å undergrave dem. Mange kinesere som bor i Vesten, 
sammen med tibetanere, uigurer, Falun Gong og demokratiaktivister 
i Hong Kong, lever i konstant frykt. Det er rett og slett risikabelt å si 
noe kritisk om systemet, og hvis det skjer, kan det gå utover familie i 
Kina. De blir konstant overvåket av både kinesisk etterretning og regi-
metro kinesere, for eksempel ved universitetene. Regjeringer, akade-
miske institusjoner og næringslivsledere som har gjort seg avhengige 
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av kinesiske penger frykter økonomisk straff hvis de pådrar seg Beijings 
vrede. 

Korrupsjonen i Kina er ekstrem. For å kunne ta del i rikdommen må du 
ha partiboka i orden og kjenne de rette menneskene i partiet. Enhver 
bedrift i Kina, statseid eller privat, er i praksis direkte underlagt kom-
munistpartiet. En av partiets sentrale grener er det såkalte Enhetsfron-
tens arbeidsdepartement, som ble stiftet av Mao. Det har som formål å 
påvirke og overvåke innflytelsesrike personer og organisasjoner i utlandet. 
Det kan være alt fra politikere, universitetsledelse, tenke tanker, bedrifts-
ledere og vestlige ansatte i kinesiske selskaper. Formålet er å vinne ven-
ner som gir sin tilslutning til «Kinas velvilje» og Kinas harmoni modell. 
Metodene spenner fra enorme investeringer og pengegaver til cyber-
angrep og nettrollvirksomhet for å destabilisere og skape kaos. 

Mange spør seg om det gir mening å snakke om Kina som et kommunis-
tisk land lenger. Det er et godt spørsmål. Riktignok sitter kommunistpar-
tiet som eneste lovlige parti på all makt. Plakater av Mao er fremdeles et 
dagligdags syn. Myndighetene benytter seg av kommunistisk språkbruk 
i propagandaen sin. Men som system er snarere dagens Kina å betrakte 
som et kleptokrati. Det vil si et samfunn styrt av korrupte økonomiske 
interesser og brutal makt. 
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Cuba 

– revolusjonsromantikk uten god grunn

Gal av villskap vil jeg rødstenke min rifle mens jeg slakter enhver 
fiende som faller i mine hender.

Che Guevara: Motorsykkeldagbøkene.

På mange måter er den cubanske revolusjonen blitt et symbol på fri-
gjøring og ungdomsopprør. Det er både rart og ikke rart. For symboler 
forteller ikke alltid sannheten. Først til det ikke-rare: De cubanske revo-
lusjonsheltene så tøffe ut, med kamuflasjeuniformer, høy sigarføring og 
langt maskulint skjegg. De kastet en skrekkelig diktator på havet. Dess-
uten var de kjekke. Både Fidel Castro og Che Guevara har blitt moderne 
ikoner. Særlig Che, som henger avbildet på millioner av ungdomsvæ-
relser og er trykket på t-skjorter, bagger, kredittkortholdere, håndklær, 
skjerf og på det meste som kan selges over disk. Alberto Kordas bilde av 
Che fra 1960 er et av verdens mest kjente fotografier. Ironisk nok har en 
av lederne av en kommunistisk revolusjon blitt til et ettertraktet kom-
mersielt produkt. Det betyr at svært mange som har et Che-produkt 
hengende i skapet eller på veggen, ikke har den fjerneste anelse om hvem 
Che egentlig var, og hva den cubanske revolusjonen innebar.

Fidel og Che kom til makten i 1959. Den cubanske diktatoren Fulgencio 
Batista var en klassisk latinamerikansk despot, som veltet seg i luksus 
mens folk flest var lutfattige. Under Batista ble opposisjonelle torturert 
og drept. Slik som så ofte før etter revolusjoner skled den cubanske i 
1959 raskt over i tyranni. Det gamle diktaturet ble byttet ut mot et nytt. 
Hundrevis av opposisjonelle drept i en tidlig fase. I 1961 erklærte Castro 
at Cuba var en kommunistisk stat, uten at befolkningen hadde fått ta del 
i den beslutningen. 

Fidel Castro og Che Guevara under et sovjetisk statsbesøk på Cuba i 1960.



Fidel Castro og Che Guevara under et sovjetisk statsbesøk på Cuba i 1960.
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Siden ble landets homofile sendt i fangeleir, fagforeninger ble forbudt 
og kommunistpartiet fikk status som eneste tillatte parti. Fidel Castro 
fortalte sitt folk at de skulle strebe etter forestillingen om det nye sosi-
alistiske mennesket.48 Siden den gang har mer enn 100.000 politiske 
motstandere vært fengslet, tusenvis har blitt mishandlet. Et sted mellom 
15.000 og 17.000 har blitt myrdet.49 Enormt mange har flyktet, og den 
cubanske økonomien er ruinert. I diktaturet Cuba er det altså lite som 
minner om frigjøring. Hva med Che?

Ifølge journalisten Paul Berman var Che Guevara mer radikal og totali-
tær enn Fidel. Der Fidel i begynnelsen var usikker på om skulle være frie 
valg på Cuba, var Che en skråsikker stalinist, som ville knytte den cuban-
ske revolusjon nærmere Sovjetunionen. Che var besatt av vold som verk-
tøy for historisk forandring og han dømte personlig fanger til døden. 
Flere skal ha blitt henrettet av Che personlig.50 Det var også Che som 
opprettet de første fangeleirene på Cuba. Che var homofob, rasist og en 
vaskekte mannssjåvinist. Che røyket sigar og drakk rom mens han tor-
turerte fanger. Alt dette gjør Che til et rart symbol for frihet og opprør. I 
en artikkel i den cubanske avisen Tricontinental ga han utrykk for sine 
revolusjonære motivasjoner:

Hat er en del av kampen; kompromissløst hat mot fienden, som dri-
ver et menneske over yteevnen, som gjør ham til en effektiv, voldelig, 
selektiv og kaldblodig drapsmaskin. Det er slik våre soldater må være!51

Da Cuba ble mer stabilt og voldsutøvelsene dabbet av, begynte Che å 
kjede seg. Etter mye uenighet med Fidel, dro Che videre for å starte nye 
voldelige revolusjoner. Han ble drept i Bolivia i 1967, uten noe særlig hell 
i å videreføre den kommunistiske revolusjonen i Latin-Amerika.

Cuba er et seigt diktatur som har eksistert gjennom alle disse årene 
ganske upåvirket der de ligger inneklemt mellom USA og resten av det 
latin-amerikanske kontinentet. Det er lite som tyder på at det vil skje 
noen endringer i nærmeste fremtid. Pussig nok har Cuba alltid hatt en 
høy stjerne blant ganske mange i Vesten, både blant romantikere og mer 
ideologiske folk på venstresiden. Det kan ha bidratt til å gi diktaturet 
legitimitet. 
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Nord-Korea   
– mer totalitært er det ikke mulig å bli

Helt siden Nord-Korea ble etablert i 1948 har landet vært preget av vold 
og militært forfølgelsesvanvidd. I 1950 kastet kommunisten Kim Il-sung 
Nord-Korea ut i det som er kjent som Koreakrigen, en meningsløs krig 
som tok livet av tre millioner mennesker. Senere har den nordkorean-
ske stat myrdet og sultet ihjel et ukjent antall som helt sikkert er i mil-
lionklassen. Amnesty International rapporterer stadig om forfølgelse, 
internering og drap på all opposisjon, på kristne, på homofile og for 
«antisosial» atferd. Den som måtte slå en vits om partiet eller forsove seg 
til et massemøte, kan risikere å bli skutt. Funksjonshemmede stues bort 
og forsvinner. Det er ikke tillatt å bevege seg mellom byer uten skriftlig 
godkjennelse. Bruk av tortur og dødsstraff er utbredt. Dømtes familier 
blir sendt i konsentrasjonsleire. Nordkoreanere er frarøvet alle former 
for sivile og politiske rettigheter.

Nord-Korea blir ofte fremstilt som lattervekkende. Det er lett å forstå. 
Landet fremstår ekstremt annerledes. Nyhetsopplesere på TV snakker 
høystemt og dramatisk. Folk kler seg rart og snakker om statslederen 
som om han skulle være en gudeskikkelse. De store massemønstringene 
til ære for ham ville aldri skjedd i vår del av verden. Men på tross av det 
parodiske, er Nord-Korea et veldig brutalt samfunn og en tragedie for 
menneskene som bor der. Nord-Korea er kanskje det mest gjennomtota-
litære samfunn verden har frembragt, styrt av det eneveldige Kim-dynas-
tiet og en ideologi basert på kommunisme, myter og eldgamle koreanske 
tradisjoner. 

Siden Nord-Korea ble etablert som en selvstendig stat i 1948 av kommu-
nisten Kim Il-sung, har landet vært styrt med jerndisiplin av familien 
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Kim. Da Kim Il-sung døde i 1994 tok sønnen hans, Kim Jong-il, over 
makten. Han døde i 2011 og ble etterfulgt av sønnen Kim Jong-un, altså 
Kim Il-sungs barnebarn. 

De to viktigste momenter i Nord-Koreas ideologi er Kim Il-sungs hjem-
mesnekrede Juche-filosofi og Kim Jong-ils Songun-politikk. Juche kan 
best forklares med selvberging og betyr i praksis at Nord-Korea bare kan 
stole på seg selv og sine ledere, samt en fullstendig urealistisk teori om 
at landet ikke under noen omstendighet må gjøre seg avhengig av andre 
lands ressurser. Juche er grunnleggende fiendtlig innstilt til omverdenen 
og gir en god forklaring på landets aggressive og nasjonalistiske isolasjon.

Juche har vært en sammenhengende katastrofe. Nord-Korea har vært 
bankerott i snart førti år, belånt til pipa (lån de ikke betaler tilbake) og 
totalt prisgitt sine omgivelser. Nord-Korea var helt avhengig av økono-
misk og militær hjelp fra Sovjetunionen under den kalde krigen. Etter 
Sovjetunionens sammenbrudd har Nord-Korea praktisk talt vært helt på 
felgen. 

I 1999 introduserte Kim Jong-il strategien Songun (militæret først) som 
gir militære spørsmål prioritet over alle andre saker, inkludert mat og 
energi. Det satses enorme summer på opprustning, deriblant produk-
sjon av atomvåpen. Sultkatastrofen som rammet Nord-Korea på slut-
ten av 1990-tallet, og som regimet prøver å holde skjult, kostet et sted 
mellom en og to millioner mennesker livet. Raketter og andre våpen ble 
prioritert fremfor å kjøpe inn matvarer fra utlandet. Militæret først er 
fremdeles rådende statsdoktrine i Nord-Korea: For å bøte på både man-
gel på utenlandsk valuta og partitoppenes behov for luksus, har Nord-
Korea lenge vært dypt involvert i organisert kriminalitet. Det handler 
om smugling av våpen og narkotika, pengeforfalskning, menneskehan-
del og ellers det meste av lyssky forretninger. Denne aktiviteten er god-
kjent fra høyeste hold, slik alt annet er det i Nord-Korea. Noen mener at 
Nord-Korea er det største forbrytersyndikatet i verden. 

Makten i Nord-Korea er bygget opp rundt det vi kan kalle for folke-
kroppstanken: Kim selv er hodet (hjernen) og den Store Far, mens folket 
utgjør resten av kroppen. Selve legemet utgjør nasjonen, og alle har sin 
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funksjon innenfor dette helhetlige rammeverket. Individualisme er sånn 
sett en nesten ukjent størrelse i Nord-Korea. 

Når Kim-ene er avbildet i bøker skal fotoene beskyttes av silkepapir. Det 
er strengt forbudt å brette aviser med tilsvarende bilder. Helt fra begyn-
nelsen, i 1948, har Nord-Korea utvist en personkult som mangler side-
stykke i moderne historie. Rammen rundt denne er storslagne myter om 
Kimens gudelignende ufeilbarlighet. 

Mytene er kristuslignende og ligner en skapelsesberetning. For eksempel 
ble Kim Jong-il, ifølge mytene, født på toppen av Paekdu, Koreas høyeste 
og helligste fjell. Etter fødselen ble ifølge mytene en ny stjerne født på 
himmelen, en dobbel regnbue kom til syne, mens isfjell sprakk og dagen 
fikk et helt nytt og ukjent lys, alt mens fuglene fløy ut i verden for å over-
bringe den glade nyheten. 

Indoktrineringen som følge av personkulten og regimets absolutte makt 
er fascinerende i all sin prakt. Helt fra de er små barn oppdras innbyg-
gerne til å dyrke Den store leder som den eneste sannhet på jord. På tross 
av det brutale diktaturet Nord-Korea er, fremstilles Kim-ene som all ver-
dens Godhet. Når en av Kim-ene dør, fylles gatene av hundretusener 
som gråter høyt og ukontrollert. Om det er ektefølt, er vanskelig å vite. 

Det er i tillegg strengt forbudt (og derfor veldig farlig) å lese nyheter 
eller bøker, eller se på TV-serier som ikke er nordkoreanske. Fjernsyn, 
radio og internett er utelukkende innstilt på nordkoreanske frekven-
ser. Her serveres historier om Nord-Korea som paradis på jord og kon-
stante og aggressive haranger om en farlig omverden, der sult, barbari 
og fiendskap regjerer. Propaganda spres i et jevnt sig av daglige doser: 
Morgenappeller på arbeidsplassen, i barnehager, på skoler og på univer-
sitetene. Nord-Koreas selvpålagte isolasjon og paranoia er rett og slett av 
en annen verden.

Befolkningen er altså, i teorien, fullstendig avskjermet fra omverdenen. 
Men bildet har likevel endret seg en del de senere årene. De økonomiske 
krisene og matmangelen har ført til at det smugles mye varer, særlig fra 
Kina. Noe av det mer populære som smugles inn, er minnebrikker med 
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kinesiske og sørkoreanske TV-serier. Og mange eksperter tror at om 
dette Kim-dynastiet skal falle, vil det skyldes at det ikke lenger er mulig 
å lure befolkningen til å tro på all statspropagandaen. Særlig blant en del 
unge i storbyene har verden der ute sakte piplet inn i bevisstheten. 

Det er mulig å besøke Nord-Korea. Men da vil du bli fotfulgt av såkalte 
guider, som passer på at du ikke kommer i kontakt med andre nordko-
reanere. Det er ikke tillatt å ta med seg mobiltelefon inn i landet. Du 
kan ikke bruke sosiale medier eller andre tjenester på internett. Når du 
ankommer flyplassen i Pyongyang får du tildelt en blomsterbukett, der-
etter blir du kjørt inn til sentrum, hvor du må legge ned blomstene foran 
føttene til en 22 meter høy statue av Kim Il-sung. Og det er strengt for-
budt å være vittig på det nordkoreanske lederskapets bekostning. 

Walter Mondale, som i sin tid var ambassadør i Japan, har sagt at den 
som påstår seg å være ekspert på Nord-Korea enten er en tosk eller en 
løgner. Det er kanskje ikke så rart, siden Nord-Koreas president frem-
deles er Kim Il-sung, som døde i 1994. Det er heller ikke så lett å forstå 
Nord-Korea når man leser hyllester som denne, fra Nord-Koreas statlige 
nyhetsbyrå:

Det koreanske folket hyller, stoler på og følger Generalen som en 
Gud. Disse noble ideologiske følelsene må tilskrives det faktum at 
de i patriotisk iver har følt Generalens storhet i sine hjerter. Han er 
den Store Lærer som lærer dem hva livets egentlige mening er, en far 
som gir dem den nobleste politiske integritet og er en ømhjertet vel-
gjører som bringer deres velfortjente liv ut i full blomst. Det nordko-
reanske folkets liv som former et harmonisk hele med Generalen er 
et revolusjonært liv som eksemplifiserer på en ekstraordinær måte 
den nobleste politiske integritet. Det er derfor de med ubøyelig kraft 
har latt revolusjonen skride fremad, uten å vike for noen hindre eller 
problemer. Generalen er den mentale søyle og den evige sol for det 
koreanske folk. Når de er i full harmoni med ham, nyter de et sant 
liv basert på en ren samvittighet og forpliktelse. De opphøyer ham til 
sin Store Far og lærer, samlet med ham i ideologi, moral og forplik-
telse. Derfor er livet sant, fruktbart og vakkert uten noe sidestykke i 
historien.



Bård Larsen | 97

Selv om Nord-Korea kan fremstå som et komisk teaterstykke, er realite-
tene altså dypt tragiske. Både for befolkningen, som lever på sultegren-
sen og som blir ekstremt undertrykt, men også for omverdenen, særlig 
nabolandet Sør-Korea, som lever i konstant frykt for at Nord-Korea skal 
fyre av noen av de mange tusen rakettene som peker direkte mot Seoul, 
bare noen få mil fra den nordkoreanske grensen. De to landene inngikk 
en avtale om våpenhvile i 1948, men har foreløpig ikke kommet frem til 
en endelig fredsavtale.



98 | Storebror dreper

Kambodsja og dødsmarkene

Alt som er smittet må kuttes vekk. Alt som er råttent må fjernes. 
Kambodsjansk radio

Den kommunistiske geriljabevegelsen Røde Khmer kom til makten i 
1976, i ettervirkningene av amerikansk teppebombing og vietnamesisk 
invasjon av Kambodsja. Kambodsja var et land som hadde gjennom-
levd ufattelig lidelse. Det skulle virkelig ikke bli bedre under Pol Pots 
Khmer-regime. Pol Pot (Saloth Sar) var en merkelig og makaber figur. 
Han tok utdannelsen sin i Paris og var blant annet i den franske filoso-
fen Jean-Jacques Rousseau. I Paris kom Pol Pot etter hvert i kontakt med 
kommunister. Han reiste på pilegrimsturer til sosialistiske land og leste 
seg opp på marxistisk litteratur. Men det var først i møte med Stalins 
skrifter at den unge Pol Pot «så lyset». Pol Pots inderligste ønske var et 
uavhengig Kambodsja. Da han returnerte dit var det i full overbevisning 
om at dogmatisk kommunisme var løsningen for et nytt Kambodsja. 
Etter hvert skulle Pol Pot bli overbevist om at bondesamfunnet Kam-
bodsja bare kunne bygge sosialisme på bondekulturen. 

I årene 1976 til 1979 ble to millioner mennesker drept av sin egen regje-
ring. Ofrene ble henrettet, torturert til døde eller sultet og arbeidet til 
døde. Det har blitt stående som det største politiske massedrap siden den 
andre verdenskrig.

Røde Khmer satte i gang et storstilt sosialt eksperiment som skulle få gru-
somme konsekvenser. Som i andre kommunistiske revolusjoner var kam-
pen mot borgerskapet den viktigste markeringslinjen. Men Røde Khmer 
var likevel i en særklasse fordi de definerte borgerskapet som «alle som 
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bodde i byene». Som en følge av det ble alle som bodde i byene deportert til 
landsbygda, der de ble satt til tvangsarbeid. Derav begrepet dødsmarkene. 

Hovedstaden Phnom Penh ble lagt øde. Røde Khmer drev alle innbyg-
gerne ut på rismarkene, «der hvor maten var» som lederne sa.52 Men 
maten tok raskt slutt, og folk ble nektet å reise derfra. Røde Khmer nektet 
FN å bistå med mat.

Pol Pot og Røde Khmer hadde planer for en massiv reorganisering av Kam-
bodsja. Målet var å etablere en kommunistisk bondestat. Likhets idealet 
skulle dyrkes på sitt aller mest nøyaktige, slik at ingen lenger skulle ha bor-
gerlige navn, men heller et nummer. Pol Pot kalte seg selv Bror nummer 
1. Alt det gamle skulle jevnes med jorden. Kalenderen ble satt til år 0. Å 
studere ble ansett for å være reaksjonært, bøker ble brent og universitetene 
nedlagt. Det ble forbudt å gå med briller, fordi det kunne vitne om bok-
lig lærdom. Leger, advokater, embetsmenn og lærere ble drept. Slik tappet 
Kambodsja seg selv for viktige ressurser. Regjeringen erklærte at ungdom-
men skulle lære av bøndene. All annen viten var unødvendig og borgerlig. 
Buddhismen ble forbudt, og munkene drept eller sendt på rismarkene. I 
1977 erklærte Pol Pot at foreldre ikke lenger hadde råderett over barna 
sine. De tilhørte staten. Foreldrerollen ble overlatt til landsbyråd bestående 
av lokale kommunister. All idrett ble forbudt fordi lek tok fokuset vekk fra 
hardt arbeid. Arbeids uken ble satt til ti dager i strekk etterfulgt av en hvi-
ledag. Blodslit var frigjørende, mente Pol Pot. 

Khmer-revolusjonen var inspirert av den kinesiske kulturrevolusjonen. 
Mange menneskers skjebner ble avgjort på store «folkemøter», hvor man 
måtte bekjenne sine synder: å ha lest bøker fra Vesten eller å lengte tilbake 
til bysamfunnet. Så ble man slept ut på et jorde og skutt. Folkemordet i 
Kambodsja har blitt stående som det mest slående eksempelet på ideo-
logisk styrt masseødeleggelse: Fra en fiks idé i hodene på en liten gerilja-
ledelse, til brutal nedslakting av så mye som 30 prosent av befolkningen.

Røde Khmer ble fjernet fra makten da Vietnam invaderte landet i 1979. 
I Norge var Pol Pot en revolusjonær helt ifølge kommunistpartiet AKP 
(ml). Pol Pot døde av naturlige årsaker i 1998 og ble aldri straffet for sine 
gjerninger. 



 

Hodeskaller gravd ut fra dødsmarkene utenfor Phnom Penh, der mange ble hen-
rettet av Røde Khmer og lagt i massegraver. Nordkoreanere bøyer seg foran den gigantiske Kim Il-sung-statuen i Nord-Koreas 

hovedstad Pyongyang.
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Islamisme

I 2015 vandret fire sortkledde menn med selvmordsvester og automat-
våpen inn i konsertlokalet Bataclan i Paris og meide ned 80 mennesker. 
Overlevende har fortalt hvordan terroristene tvang folk til å legge seg 
ned, mens de ladet om før de skjøt rundt seg: «De bare sto der og skjøt 
som om de var på jakt», fortalte et vitne. 

Bastian Vasquez fra Skien var som ungdommer flest, før han konverterte 
til islam. Radikaliseringsprosessen slo fort inn. Han gjorde seg bemerket 
verden over for sine videoer fra grensetraktene mellom Syria og Irak der 
han skrøt av tortur og drap.

«Løvene kommer snart og tar dere, skitne vantroende! Snart blir det 
halshugging i bakgården deres», skrev den britiske rapperen Abdel-Ma-
jed Abdel Bary på Twitter. Fra Syria publiserte han et bilde av seg selv 
med et avkappet hode og følgende melding: «Chillin’ with my homie or 
what’s left of him.» 

Mohammed Emwazi – med kallenavnet Jihadi John – en ung mann 
fra London med universitetsutdannelse – endte opp som fremmed-
kriger for IS. Emwazi var bøddelen i en vond rekke av videooverførte 
halshugginger.

Den mest kjente islamistiske bevegelsen i Norge het Profetens Ummah. 
De gjorde seg bemerket med sterk ordbruk om «vantroende», og for å 
rekruttere fremmedkrigere til IS. Rundt 100 norske borgere har reist til 
Syria for å slåss. Av dem har 40 blitt drept. 
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Hva får unge islamister – eller det som kalles hellige krigere (jihadis-
ter) – til å utføre så brutale og sadistiske handlinger? At terroristene 
betrakter ofrene sine som skitne, er en del av forklaringen. Noen ganger 
kan vi finne forklaringer i oppvekst og sosiale forhold. At noen trekkes 
mot vold og fanatisme, vet vi også. De som trekkes mot ekstremisme er 
ofte glad i det autoritære, og de liker ikke nyanser og tvetydighet. Men i 
bunnen av den ekstreme islamismen ligger det ideologiske og religiøse 
forestillinger. 

Slike forestillinger kan oppsummeres i tre punkter. For det første praktise-
rer islamistiske ekstremister en fundamentalistisk islam, slik de oppfatter 
den. Det innebærer å tolke koranen i lys av tiden den ble til på, for 1 400 
år siden. For det andre forstås Vesten og vestlig inspirert modernitet som 
årsak til all elendighet som har blitt påført verdens muslimer. Og for det 
tredje gir islamistisk fundamentalisme absolutte svar i en rotløs verden. 
De ekstreme mener at de står for den eneste sanne islam, i motsetning til 
de fleste muslimer. De har funnet fellesskap i totalitære sekter som krever 
fullstendig underkastelse og blind lydighet til en dogmatisk forestillings-
verden. Her kan det moralske universet snus fullstendig på hodet. 

Terrorbevegelsene IS og Al Qaida har mange kriminelle i sine rekker. 
Det er ikke uvanlig at ekstreme regimer eller bevegelser bruker voldelige 
kriminelle som forsterkninger. Under første verdenskrig slapp osman-
ske myndigheter tusenvis av voldsdømte løs fra fengslene og ga dem fri-
pass til å slakte armenere og assyrere. Den islamske staten opererer på 
samme vis. Fengslene i Syria ble angrepet av IS og flere hundre fanger 
ble løslatt. Blant dem noen av de hardeste neglene fra Al Qaida, men 
også andre voldsforbrytere. Mange av IS’ mest kompromissløse krigere 
er altså lystmordere. 

Totalitært tankegods er den ytterste formen for legitimering av vold. 
Fordi utøveren av vold selv slipper å tenke over rett og galt. Alt er tilret-
telagt av den ene sannhet, en sannhet som utpeker en gruppe mennesker 
som fromme og rettferdige, og en annen som umenneskelig og derfor 
å regne som søppel. Da sitter vi igjen med den absurde forestillingen at 
å drepe kvinner og barn – eller en skolelærer – er en gudfryktig og god 
gjerning. 
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Men her bør vi stoppe litt opp. For hva er egentlig islamisme? Som vi skal 
se, er islamismen en komplisert og variert ideologi. Det er ikke slik at alle 
islamister er ekstremister. 

Islamismens fremvekst

På slutten av attenhundretallet oppsto en politisk bevegelse innen islam 
som blir omtalt som panislamisme. På dette tidspunktet var det en gang 
så mektige muslimske osmanriket i en sørgelig befatning, både økono-
misk, politisk og religiøst. Tilhengere av panislamisme ville samle alle 
muslimer under en kalif (profetens etterfølger) som en slagkraftig, reli-
giøs, men likevel moderne rival, mot vestlige stormakter. Islamistiske 
tenkere hadde gjerne en dobbelthet i sitt syn på Europa og Vesten. På 
den ene siden ville de gjerne bli moderne og økonomisk sterke som de 
europeiske stormaktene, men på den andre siden betraktet de Vesten 
som imperialistisk, gudløst og umoralsk – som åndelig korrupt. 

Etter første verdenskrig kollapset det osmanske riket og de muslimske 
landene ble mer eller mindre kolonisert av vestlige stormakter. I tiårene 
etter har Midtøsten, Tyrkia og den arabiske verden vært preget av krig, 
kaos og indre stridigheter. 

I etterkrigsårene var denne delen av verden dominert av sekulære dikta-
turer. Islamister ble jaget under jorden. I Egypt, som også var et sekulært 
militærdiktatur, vokste Det muslimske brorskapet frem som den frem-
ste representanten for opposisjonen. I 1979 skulle islamismen sette fart, 
særlig drevet av to forhold. Sovjetunionen invaderte Afghanistan for å 
bistå den sekulære regjeringen under borgerkrigen mot islamistiske kri-
gere. Det var her Taliban oppsto. Samme året skjedde den iranske revo-
lusjonen mot sjahens autoritære sekulære styre. Den religiøse lederen 
Ayatollah Khomeini ble fløyet inn fra Paris, og snart skulle den store 
folkelige opposisjonen mot sjahen bli kuppet av Khomeinis fundamen-
talister. Iran ble proklamert som en islamsk stat. Mange vil hevde at regi-
meskiftet i Iran var startskuddet for den nye islamistiske bølgen som har 
vart frem til våre dager. 
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Da to fly styrtet inn i Tvillingtårnene i New York i 2001 og drepte 3000 
mennesker, endret mye seg. Verden fikk for alvor øynene opp for isla-
misme som politisk og ødeleggende appell. USA og Nato slo tilbake med 
stor kraft. Siden har mange vestlige land opplevd mange islamistiske ter-
roranslag, ofte begrunnet som hevn for vår egen «kamp mot terror». 

Islamisme er ikke det samme som islam

Få – om noen – vil kalle seg islamister. Islamisme må altså forstås som en 
negativ betegnelse. Her er det uansett viktig å huske at islamisme ikke er 
synonymt med religionen islam. Mens islam er en religion som mange 
muslimer betrakter som en privatsak, er islamisme en ideologi der reli-
gion er helt avgjørende for organiseringen av samfunnet. På områder 
som lov og rett, ytringsfrihet, utdanning, etikk, moral, sivilsamfunn og 
individ. Av den grunn blir islamisme gjerne omtalt som «politisk islam».

Noen former for islamisme kan enklest beskrives som konservativ, fun-
damentalistisk islam, mens andre retninger er ekstremt autoritære, til og 
med totalitære. Og de er voldelige. 

Blant radikale islamister skal staten og lovverket fullt ut være underlagt 
religiøse tekster og en allmektig gud basert på det de selv mener er bok-
stavtro tolkning av religion. Sentralt i slike fortolkninger er såkalt sharia. 
Ifølge islamsk juss finnes det noen evige kilder til lover, og de viktigste er 
koranen og tekstsamlingene som kalles hadith, hvor man kan lese fortel-
linger om Muhammed som et moralsk forbilde.

For mange er sharia kjent gjennom voldsomme straffemetoder etter 
prinsippet om øye for øye, tann for tann: Som å kappe hender og føtter, 
halshugginger, pisking og steining. Selv om mange islamister oppfatter 
dette som barbarisk og i strid med islamsk lære, har slike metoder vært 
praktisert i store deler av den muslimske verden i århundrer, og blir det 
fremdeles, for eksempel i Iran og Saudi-Arabia. 

I Iran og Saudi-Arabia er det tillatt å ha en annen tro, så lenge denne prak-
tiseres på måter som ikke utfordrer islam, slik myndighetene oppfatter 
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det. Men muslimer som forlater islam (apostasi) straffes med piskeslag, 
og i verste fall med døden. I den enda mer ytterliggående praksisen er 
det strengt forbudt å tro på en annen gud. Det er også dødsstraff for å 
ikke tro. Særlig terrorgruppene Al Qaida og Den islamske staten (IS) er 
kjent for dette. I deres verden forestiller man seg at ikke-muslimer er 
undermennesker. Derfor kan terrorgrupper henrette gisler på bestialsk 
vis og legge det ut på sosiale medier helt uten skam. De står også bak en 
lang rekke terrorangrep der målet er å spre frykt og drepe så mange som 
mulig. Både IS og Al Qaida er kjent for ekstremt grusomme handlinger 
mot sivile i de områder de har kontrollert. Massakrene mot den yezi-
diske minoriteten i Syria blir ofte omtalt som folkemord. Deres tolkning 
av islam er så snever at mange muslimer også er å regne som vantroende 
og dermed fritt vilt. 

For de fleste er det vanskelig å forstå slike handlinger. Det er folkemor-
dets logikk som utspiller seg, der en gruppe har bestemt seg for at en 
annen gruppe ikke er å betrakte som mennesker, såkalt dehumanisering 
(umenneskeliggjøring). Når tyske soldater myrdet jødiske kvinner og 
barn under den andre verdenskrig, var det ofte med en overbevisning 
om at jødene ikke var ordentlige mennesker. Da er det lettere å drepe. 
For ekstreme islamister er det på samme måte: De som ikke bekjenner 
seg til den rette tro har gitt avkall på sin menneskelighet. 

Men som dere har sett, er islamisme et flytende begrep. Det finnes en 
lang rekke stater som er mer eller mindre islamistiske. Pakistan har i sin 
moderne historie blitt sterkt påvirket av islamisme, og intolerante hold-
ninger er nedfelt i deler av landets lover. Det får blant annet store kon-
sekvenser for religiøse minoriteter. Også Tyrkia er på glideflukt inn i en 
islamistisk statsform. President Recep Tayyip Erdoğan har praktisk talt 
avskaffet demokratiet og har som ambisjon om å gjenopprette sultanatet, 
eller det osmanske riket om man vil. 

Antallet stater med islam som statsreligion er betydelig. De aller fleste 
er medlem av Organisasjonen for islamsk samarbeid (IOC). Den har 
57 medlemsland, noe som gjør den til den neste største mellomstatlige 
organisasjonen etter FN. Men dette er altså land med så store variasjoner 
at det krever en egen bok. 
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Siden islamisme kommer i mange former har fagfolk lenge diskutert om 
det er riktig å omtale den som totalitær. Svaret er nok som så ofte ellers: 
Det spørs. På den ene siden har moderate islamister vanskeligheter med 
å forklare hvordan politisk islam lar seg kombinere med et fritt og seku-
lært samfunn med ytringsfrihet. Den største utfordringen er knyttet 
til det juridiske. I et samfunn der det praktiseres likhet for loven er det 
svært utfordrende at muslimer skal ha egne lover. Likevel står mange 
islamister svært langt fra den ekstreme utgaven. Så langt at de vanskelig 
kan sammenlignes. I fagmiljøene er det derfor noen som mener at begre-
pet islamisme bør forbeholdes de retningene som er radikale og antide-
mokratiske, altså at vi bør snevre inn begrepsbruken. 

En av de som har tatt til orde for en snevrere fortolkning av islamisme 
er historikeren Øystein Sørensen. Han skisserer opp flere punkter som 
kjennetegner den «idealtypiske» islamismen, fire av dem nevnes her:

1. Troen på et fullkomment samfunn.
2. Forestillingen om en altomfattende sannhet og at alle som ikke 

anerkjenner denne må nedkjempes.
3. Ønsket om kontroll over hele samfunnet og alle menneskers 

tanker.
4. Bruk av uhemmet voldsbruk som legitimt for et høyere mål.53 

Som vi ser er dette kategorier som passer inn i beskrivelsen av det tota-
litære. Dette er også Sørensens poeng. Men hvor finner vi den totalitære 
islamismen?

Den islamistiske retningen salafisme utpeker seg som særlig autoritær. 
Salafismen søker tilbake til det de mener er islams ur-røtter. Salafismen 
er verdensomspennende, i Norge er Islam Net en del av et slikt nettverk. 
Men bildet er sammensatt her også. Salafister er for eksempel ikke alltid 
voldelige, selv om de slutter rekkene om en svært gammeldags og proble-
matisk tolkning av islam. Ekstreme salafister som Al Qaida, IS og nige-
rianske Boko haram er derimot utvilsomt både voldelige og totalitære. 
Innenfor disse gruppene eksisterer total underkastelse til den rette tro i 
alle livets faser og områder, fra krybbe til grav. Ytrings- og trosfrihet er 
fullstendig fraværende. 
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Saudi-Arabia er et islamistisk diktatur omtalt som teokrati. Altså en sty-
reform der den politiske makten i praksis utøves av presteskapet. Hyp-
pig bruk av dødsstraff skjer i henhold til religiøs lovtolkning, det samme 
gjelder de brutale henrettelsesmetodene. Det praktiseres dødsstraff på 
en rekke områder myndighetene betrakter som blasfemi, inkludert 
apostasi (frafall fra islam), distribusjon av kristen litteratur og bygging 
av ikke-muslimske gudshus. Kun muslimer kan sitte i ledende posisjoner 
i politikk og andre viktige samfunnsområder. 

Iran er langt på vei på samme vis. Unntakene er at det er lettere for andre 
religioner å utøve egen tro i Iran, vel og merke så lenge man finner sin 
plass som undersåtter i den islamske staten. Det avholdes også valg en 
gang iblant som i alle fall delvis kan omtales som frie. 

Både Iran og Saudi-Arabia har et eget religiøst politi, som holder befolk-
ningen i sjakk. De passer på at borgerne oppfører seg som gode musli-
mer i henhold til sharia, at kvinner går tildekket med hijab, at de unge 
ikke dyrker utsvevende vestlig inspirert kultur eller vanærer profeten på 
andre måter. I nabolag finnes egne religiøse vokterråd som passer på. 

Det fryktede iranske moralpolitiet Gasht-e Ershad har 7000 angivere i 
rekkene. I Saudi-Arabia fungerer det omtrent på samme måte. Her heter 
moralpolitiet intet mindre enn «Komiteen for fremme av dyd og fore-
bygging av synd». Likheten med østtyskernes Stasi og deres angivere er 
påfallende, bare at man her har byttet ut det allmektige kommunistpar-
tiet med den allmektige gud.

Å bli utsatt for moralpolitiet er ingen spøk. Du kan bli pisket på stedet 
eller sendt i fengsel, ofte uten rettssak. Amnesty International har flere 
titalls samvittighetsfanger på listene som har blitt dømt til flere års feng-
sel og piskeslag for å protestere mot hijabbruk. Lignende moralpoliti fin-
nes i flere andre islamske stater, for eksempel i Sudan og Malaysia. 

En fransk kvinne leser Charlie Hebdo uken etter terrorangrepet i magasinets 
lokaler.



En fransk kvinne leser Charlie Hebdo uken etter terrorangrepet i magasinets 
lokaler.



110 | Storebror dreper

Kravet om rett tro og moral gjennomsyrer hele samfunnet. Og det hånd-
heves brutalt. Men som i andre autoritære og totalitære samfunn er 
dobbeltmoralen oppsiktsvekkende. Den arter seg omtrent som hos de 
kinesiske, sovjetiske og østeuropeiske kommunisttoppene som veltet 
seg i kapitalistisk luksus mens befolkningen levde i fattigdom. Det er en 
kjent sak at iranske og saudiske samfunnstopper sender barna sine til 
vestlige land for å skaffe seg utdanning. Der kan avkommene bruke sin 
enorme rikdom på sex, drugs and rock’n’roll. Etter noen år reiser de hjem 
igjen for å svinge sharia-pisken over befolkningen. 

Iran og Saudi-Arabia har altså totalitære trekk. Men begge landene har 
en relativt fri økonomi. Turister kan reise ganske fritt i landene og iranere 
og saudier kan reise utenlands. I motsetning til Saudi-Arabia, har Iran en 
temmelig stor, liberal utdannet middelklasse som har noe ytringsfrihet. 
Hvis vi sammenligner Iran og Saudi-Arabia er det nok Saudi-Arabia som 
er nærmest det vi kan kalle et virkelig totalitært samfunn. 

Salafismen står sterkt på den arabiske halvøya og Saudi-Arabia støtter 
salafistiske terrorgrupper som Taliban, Al Qaida og IS med enorme 
penge summer. Iran på sin side gir støtte til terrorbevegelsen Hamas, 
som har innført et islamistisk diktatur på Gaza i de palestinske 
områdene. 

Blasfemi og ytringsfrihet

I Vesten har islamisme særlig manifestert seg gjennom terror og angrep 
på ytringsfriheten. Da den britiske forfatteren Salman Rushdies roman 
Sataniske Vers ble publisert i 1988, skapte den enorm oppstandelse i den 
muslimske verden. I romanen beskrev Rushdie en gammel legende der 
Muhammed holdt døren åpen for at det kan finnes andre guder. Dette 
ble oppfattet som ekstremt krenkende av mange muslimer i verden. Man 
begynte å spørre seg om det var nødvendig at ytringsfriheten skulle 
«misbrukes» til å fornærme andre kulturer og religioner. Deretter fulgte 
en rekke såkalte fatwaer (islamsk domsavsigelse) mot Rushdie, i prak-
sis oppfordring til drap. Rushdie har helt siden den gang hatt livvakter 
i umiddelbar nærhet. Forlag som ga ut boken fikk drapstrusler, mange 
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våget ikke å publisere den. I Norge ble forleggeren William Nygaard 
skutt i sin egen hage. 

Rushdie-affæren skulle bli et vendepunkt i Europa. Det var med ett 
blitt farlig å skrive fritt om religion. Senere kom de kjente Muham-
med-karikaturene i den danske avisen Jyllands-Posten på trykk, noe som 
førte til voldsomheter, nedbrenning av ambassader og drap. Den mest 
dramatiske hendelsen skjedde etter da redaksjonen i satirebladet Char-
lie Hebdo i Paris ble angrepet av islamister. I alt 12 mennesker ble drept 
under dette angrepet. Høsten 2020 ble den franske læreren Samuel Paty 
halshugget på åpen gate. Dette var straffen for å ha vist frem en av kari-
katurene til elever i et kurs om ytringsfrihet.

Det er ikke tilfeldig at islamister går til angrep på de som publiserer 
«blasfemisk» stoff. Formålet er å spre redsel og usikkerhet – og det har 
de lyktes godt med. I dag er det få som våger å trykke tegninger av pro-
feten eller harselere med islam. Men islamistene har ikke bare strategiske 
mål i å angripe ytringsfriheten. I bunnen ligger også en fundamentalis-
tisk lidenskap, en overbevisning om at det å fornærme profeten boksta-
velig talt er en dødssynd. 

Et angrep på profeten, på den altomfattende sannhet og fromhet, er vold 
mot alle muslimer, mener de. Alle som ikke anerkjenner denne sann-
heten må nedkjempes.



112 | Storebror dreper

Etterord

Noen vil kanskje spørre seg om hvorfor vi bør ha kunnskap om totalita-
risme. Det er et godt spørsmål. Det er liten fare for at vi vil oppleve en ny 
Hitler eller en ny Stalin. Verden har forandret seg betydelig, ikke minst 
når det gjelder informasjonsteknologi. Det er for eksempel vanskelig å 
isolere et land så til de grader at folk som bor der kan indoktrineres til å 
tro at de lever i et paradis, mens verden utenfor er livsfarlig. 

Men selv om verden har gått fremover, er det fremdeles slik at det fin-
nes flere ufrie enn frie land. Liberale demokratier, som vårt eget, er i 
mindretall. Trenden de siste årene har dessuten vært at det globalt sett 
blir mindre, og ikke mer frihet. Utviklingen i land som Polen og Ungarn 
peker i stadig mer autoritær retning. I USA har det republikanske par-
tiet under Donald Trumps presidentskap beveget seg mot det autoritære 
i ekspressfart. Venezuela har blitt til et regelrett diktatur. Tyrkia topper 
den tvilsomme listen over antall fengslede journalister i verden. Lista er 
dessverre mye lenger.

Det er flere gode grunner til å ha kunnskap om totalitarisme. To av dem 
er følgende: For det første at vilje til absolutt makt fremdeles er et vesent-
lig innslag i den verdenen vi lever i. For det andre at de totalitære regi-
menes historie kan lære oss noe om hvor farlig det er med politikere 
og ideologier som forteller oss at det kun finnes én sannhet, ett folk, én 
måte å forstå verden på, og at alle som mener noe annet er fiender av 
folket som skal nedkjempes med alle midler. Det er ikke sikkert at den 
nye autoritære bølgen som sveiper over oss er mindre farlig enn under 
tidligere runder.
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I motsetning til de totalitære statene, er moderne autoritære som regel 
ikke veldig ideologiske. De er snarere drevet av korrupsjon, som en stat-
lig mafia, slik tilfellet er med de russiske oligarkene under Putins styre. 
For de autoritære er hovedpoenget at de har kontroll over dem som skal 
passe på snusk og maktmisbruk. I et liberalt demokrati blir korrupsjon 
etterforsket av uavhengige institusjoner og domstoler. Alle er like for 
loven, selv statsoverhoder. Når myndigheter, og til og med regjeringen 
gjør noe tvilsomt, vil det bli undersøkt, gjerne gjennom høringer i parla-
mentene i regi av parlamentets mindretall. 

For å få kontroll vil de autoritære derfor kvele politiske motstemmer og 
uavhengige institusjoner. Og de gjør det ganske oppskriftsmessig. 

Det finnes en gammel myte som går under navnet «den kokende fros-
ken». Den er nok ikke helt sann, men den er illustrerende: Legger du 
en frosk i kaldt vann som sakte varmes opp, vil den svømme rundt og 
ikke merke at den blir kokt – før det er for sent. Myten kan forstås på 
den måten at moderne autoritære ikke er som gamle dagers autoritære. 
De kommer ikke ridende til hest eller går i militæruniform. De kan like 
gjerne kle seg i Armani-dress og oppføre seg pent og høflig. 

De nye autoritære har nemlig funnet ut at de kan få viljen sin uten det 
klassiske diktaturet, uten totalitarisme. Moderne autoritære stater etter-
ligner demokrati, slik at det for noen kan være vanskelig å se at de virke-
lig ikke er det. I statsvitenskapen brukes begrepet «hybridregimer» om 
statsformer som er en blanding av demokrati og diktatur. Oppskriften 
er blitt til kontroll over rettsvesen, valglover og valgsystemer, mediene 
og politisk kontroll over institusjoner, i stedet for maktfordeling. Uav-
hengige domstoler blir gradvis erstattet av regimetro dommere. På den 
måten kan de gjøre om på lovverket slik at det til enhver tid er tilpasset 
det autoritære regimets ønsker. Det er slik demokratier bryter sammen i 
våre dager. Not with a bang, but a whimper.

I land som Russland og Tyrkia velges autoritære statsledere med god 
margin. Riktignok i valg der opposisjonen blir både forfulgt og margina-
lisert, men altså der tyrannen virkelig får mange stemmer. Det forteller 
oss at despoten kan være populær i folket. 
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Hvis despoten er ønsket av et flertall i folket, hva er problemet? Da er vi 
ved en stor utfordring for det liberale demokratiet. Autoritært demokrati 
kan nemlig fremstå fornuftig, og det stemmer for så vidt også overens 
med den allmenne forståelsen av demokrati: Flertallet bestemmer. Hvor-
for ikke gi regjeringen frie tøyler til å utøve den makt som er gitt dem av 
folket? Problemer er til for å løses, ikke forhandles. 

Det er nok mange som ikke helt tenker nøye over hva liberalt demokrati 
egentlig er. En årsak er at liberalt demokrati både er litt vanskelig å forstå 
og at det er litt kjedelig. En annen årsak er at vi lever midt i det og at de 
fleste av oss ikke har opplevd å leve i et ufritt samfunn. Vi tar altså – noen 
ganger – friheten vår for gitt. 

Liberal filosofi og rettstenking er komplisert, mens mange mennesker 
ikke er så opptatte av politikk. De ser verden slik de oppfatter den, og 
ikke slik den ideelt sett burde være. Det er i det hele tatt en vanskelig 
oppgave å forklare verdien av liberalt demokrati. Også demokratier har 
en tendens til å vikle seg inn i mye rart og mange problemer. De kan ikke 
løse alt. Når antidemokrater lokker med flertallsvelde og vidunderkurer 
kan det fremstå logisk: Hvorfor skal ikke flertallet kunne bestemme at 
nok er nok? 

Prinsippet om maktfordeling stammer i utgangspunktet fra et ganske 
pessimistisk menneskesyn. Ideen bak å fordele makt mellom lovgivende, 
utøvende og dømmende makt gjenspeiler forestillingen om at makt gjør 
blind, at mennesker ikke alltid er til å stole på i fri dressur, og kanskje 
særlig når vi beveger oss i flokk. Maktfordelingens institusjoner er til 
for å passe på, kontrollere og kritisere makta. De er til for å beskytte 
det enkelte menneskes frihet mot tyranner, men også fra det som bli 
kalt majoritetens tyranni. Det siste betyr at en statsleder som får flertall 
ved valg kan overkjøre mindretallet, ødelegge de frie institusjonene og 
deretter gjøre omtrent hva han eller hun vil. Institusjonene begrenser 
instinktene våre. De sikrer frihet, men også mangfold, som igjen betyr at 
vinneren ikke kan få alt. At de autoritære vil maktfordelingen til livs er 
derfor innlysende. 

Det viktigste prinsippet i et liberalt demokrati er gjennomføring av 
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jevnlige frie valg. Det er like viktig at den som skal danne regjering kan 
gjøre dette på korrekt og fredelig vis. Det vil altså si at den tapende part 
er forpliktet til å godta et nederlag og legge til rette for at etterfølgeren 
kan overta makten i ordnede former. De moderne autoritære vet dette. 
Derfor vil de rigge til systemet på en slik måte at det ikke blir snakk om 
noe maktskifte. 

Institusjonene er avhengig et minimum av respekt for dem. Slik er demo-
kratiets største styrke også dets svakeste ledd: Toleranse for det intole-
rante. Autoritære kan komme i posisjon gjennom demokratiske valg. 
Herfra kan de borre seg inn i institusjonene for å sette dem sjakk matt, 
slik moderne autoritære gjør.
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Litteratur, filmer og tegneserier om totalitarisme

Romaner:

George Orwell: 1984.
Den mest berømte og kanskje den beste boken om det totalitære sam-
funn. Et must og en enkel bok å lese.

Margaret Atwood: Tjenerinnens beretning (The Handmaid’s Tale). 
Om en fremtid der religiøse fundamentalister har omskapt store deler av 
USA til et totalitært samfunn, der kvinner behandles som slaver og føde-
maskiner. Også som TV-serie på HBO. 

Aldous Huxley: Vidunderlige nye verden.
Romanen skildrer en fremtidsverden hvor livet for borgerne kan synes 
problemfritt og lykkelig. Med genteknologiens hjelp produseres ulike 
klasser av ideelle borgere, og det er ikke rom for avvik. Problemet er bare 
at ikke alle finner seg til rette i den vidunderlige nye verden.

Ray Bradbury: Fahrenheit 451.
I et fremtidssamfunn møter vi et totalitært brannvesen som har i opp-
gave å brenne bøker. En av brannmennene begynner imidlertid å lese 
i bøkene, og han liker det han ser. Det blir en farlig oppdagelsesreise i 
bøkenes verden.

William Golding: Fluenes herre.
Om en skoleklasse som strander på en øde øy. Barna begynner raskt å 
oppføre seg som voksne, med vold og makt. Et totalitært regime oppstår, 
men noen av barna nekter å innordne seg.
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Karin Boye: Kallocain.
Science fiction om et totalitært regime som benytter seg av et sann-
hetsserum, Kallocain, som gir staten innsikt i alt. Ingenting er lenger pri-
vat.

Faktabøker:

Anne Applebaum: Gulag: de sovjetiske fangeleirene. 
Her finner du Gulags historie fra begynnelsen til slutten.

Robert Service: Lenin.
En strålende biografi som gir en grundig beskrivelse av Lenins sammen-
satte person.

Simon Sebag Montefiore: Stalin: Den røde tsarens hoff. 
En glimrende biografi som særlig legger vekt på hvordan livet artet seg 
på toppen av det sovjetiske makthierarkiet.

Jung Chang og Jon Halliday: Mao – den ukjente historien.
Boken tegner et bilde av en ekstremt hensynsløs og maktsyk diktator 
som ikke tar noen menneskelige hensyn.

Einhart Lorentz: Veien mot Holocaust.
Boken gjør først og fremst rede for jødenes situasjon frem mot og 
under annen verdenskrig, men tar også for seg andre offergruppers 
skjebne.

Espen Søbye: Käthe – alltid vært i Norge.
Boken beskriver Käthe Lasniks familie fra foreldrene kommer fra Vil-
nius som flyktninger til Kristiania i 1908, og til forfølgelsen, depor-
tasjonen og drapet på dem. Den 1. desember ble Käthe Lasnik drept i 
konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau.

Inge Scholl: Den hvite rose.
Om Sophie Scholl og andre modige ungdommer som startet en under-
grunnsbevegelse mot Hitler.
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Knut Lindh: Hitler – blod og ære.
En grei og lettfattelig bok for ungdom om Adolf Hitler og najonalsosi-
alismen.

Bernt Hagtvet (red.): Folkemordenes svarte bok.
En gjennomgang av folkemordenes historie, blant annet fra Stalintiden, 
Kambodsja og Holocaust.

Anna Funder: Stasiland.
En nesten uhyggelig interessant bok om den «orwellske» overvåkings-
staten DDR. Boken er basert på virkelige hendelser, men historiene er 
så vanvittige at her kan vi snakke om at virkeligheten overgår fantasien.

Hans Petter Sjøli: Mao min Mao:
Historien om AKPs vekst og fall. Om hvordan tilsynelatende fornuftige 
unge mennesker faller for noen av historiens verste massemordere.

Sun Heidi Sæbø: Kims Lek. En diktator, et splittet land og en forsvinnings-
sak i Sørkedalen. 
Spennende bok om en rar sak med mye nordkoreansk historie. 

Jong Rognlien og Nik Brandal: Den store ml-boka
Underholdende og fascinerende om det norske kommunistpartiet AKP 
og hvordan ellers oppegående folk i trygge Norge kan falle pladask for 
en totalitær ideologi.

Svetlana Aleksijevitsj: Slutten for det røde mennesket. 
Sterk bok fra nobelprisvinneren Aleksijevitsj om sovjetmennesket og 
dets fall. 

Clive Hamilton og Mareike Ohlberg: Hidden hand. Exposing the Chinese 
Communist Party is reshaping the World. 
Om det nytotalitære Kina og hvordan de forsøker å dominere verden. 

Timothy Snyder: Veien til ufrihet.
En av verdens ledende historikere om hvordan det autoritære er en trus-
sel mot tiden vi lever i. 
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Filmer:

De andres liv (tysk 2006). 
Oscarbelønnet drama som handler om DDR og overvåkning. 

Sophie Scholls siste dager (tysk 2005). 
En fantastisk film om en ung jente som taler Hitler midt imot og som må 
betale prisen for det. 

Gattaca (am. 1997). 
En undervurdert genistrek av en science fiction-film. Veldig mye George 
Orwell og Storebror ser deg. Spennende også, en ren thriller. Jude Law og 
Uma Thurman i ledende roller. 

The Wave (ty. 2008).
En historielærer blir tvunget til å undervise en klasse om diktatur. Når 
elevene hans ikke tror at et diktatur er mulig dagens i Tyskland, starter 
han et eksperiment for å vise hvor lett det kan gjøres. Resultatet er sjok-
kerende. 

Hunger Games (am. 2012)
Ungdommer i en autoritær fremtid må kjempe for livet i et grotesk reali-
ty-show. Hunger Games har en rekke oppfølgere. 

Children of Men (am. 2006)
I en verden nær kollaps er det nesten ingen som kan føde barn lenger. 
Storbritannia har blitt et autoritært samfunn. Motstandskampen kan 
begynne. 

V for Vendetta (am. 2005). 
Filmatisering av tegneserien med samme navn. 

Starship Troopers (am. 1997). 
Monsterfilm, komedie og science fiction-film på samme tid. Spektaku-
lært om et fascistisk idealsamfunn på månen. 

Blade Runner (am. 1982) og Blade Runner 2049 (am. 2017). 
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Science fiction av mesterregissørene Ridley Scott og Denis Villeneuve. 
I et fremtidssamfunn har roboter blitt som mennesker. Hvem er robot 
og hvem er menneske? Kan maskiner bli som mennesker? Filmen stiller 
evige og vanskelige spørsmål rundt temaet kunstig intelligens og hva det 
betyr å være menneske. Anti-totalitær i ånden. 

Sandmann – historien om en sosialistisk supermann (no. 2005). 
En norsk dokumentarfilm om dukkefilmene om Jon Blund. Jon Blund 
fremstilte en øst-tysk idyll som ikke eksisterte. I filmene kunne man 
blant annet også se Jon Blund marsjere i musikkorpset til DDRs sosialist-
iske barneorganisasjon, FDJ.

Tegneserier

Marjane Satrapi: Persepolis.
Om det totalitære Iran. Finnes på norsk.

Art Spiegelman: Maus I og Maus II.
Et mesterverk om Holocaust. Finnes på norsk.

Alan Moore/David Lloyd: V for Vendetta. 
Superhelt-historie om å ta opp kampen mot fascisme. Tvilsom moral, 
men artig historie.

Guy Delisle: Pyongyang: A Journey in North Korea. 
Fransk tegneserie som gir et absurd innblikk i verdens mest absurde 
land. Tegneserieforfatteren har selv oppholdt seg i Nord-Korea i flere 
måneder.
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